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Cidade de Entrega: Confirmamento de Recebimento de Orçamento
Contato: Elimacer Nunes de Souza
Empresa: Elimacer Nunes de Souza
Data da Criação: 15-03-2021
Proposta Válida até: 15-04-2021
Consultor Responsável: Rúbia A. Costa

No. Cotação QUO26777

 

 
CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 1,00

API - BALANÇO MEU BEBÊ
O balanço Meu Bebê foi desenvolvido com um único objetivo: permitir mais interação entre
o adulto e o bebê na hora de brincar. Diferentemente do balanço tradicional, no qual o
adulto coloca a criança no colo ou a empurra criando condição de insegurança na hora de
brincar, o balanço Meu Bebê é seguro e cria um contato visual entre o adulto e o bebê
proporcionando interação mútua. O bebê mantém contato contínuo com o adulto a sua
frente que vê todas as expressões da criança.

Fabricado  com tubos  de  aço  carbono,  com no  mínimo 3.½ × 3,75  mm na base  de
sustentação do equipamento; 3.½ × 2,00 mm no travessão de apoio dos balanços; 1.½ ×
5,50 mm nas buchas de articulação com rolamentos; 1.½? × 2,00 mm para o balanço;
barra redonda em ferro maciço de no mínimo. Chapas de aço carbono cortadas a laser de
no mínimo 3/16 e ¼ de espessura. Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento
de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termo-endurecível
colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Esferas em plástico
injetado na junção dos tubos. Corrente em aço. Assentos do balanço em chapa metálica
com borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamentos e
proteções em plástico ou borracha.

Azul Escuro e
Amarelo R$ 8.430,00 R$ 8.430,00

     
CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO

UNITÁRIO VALOR TOTAL
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2 2,00

API - CAVALINHO DUPLO
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo; 2’ ½ x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’x 1,50 mm.
Chapa de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75 mm; 2 mm. Utiliza-se tratamento de
superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange
de no mínimo 240 mm x ¼”, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo
5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no
mínimo  3/8’.  Tampão  embutido  interno  em  plástico  injetado  de  no  mínimo  2’  com
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados,
arruelas  e  porcas  fixadoras,  coxin  para  movimentação  do  equipamento  em borracha
vulcanizada. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

Altura: 758 mm
Frente: 440 mm
Lateral: 1135 mm
Área: 0,5 m²
Peso: 17,5 Kg

Azul Escuro e
Amarelo R$ 1.865,00 R$ 3.730,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL

3 1,00

PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½? × 2,00 mm; 2? × 2,00 mm; 1? ×
1,50 mm. Luva usinada de 3.½? × 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35
mm; 4,75 mm; 3/16? mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas,
tratamento  de  superfície  a  base  de  fosfato,  película  protetiva  de  resina  de  poliéster
termoendurecível  colorido  com sistema  de  deposição  de  pó  eletrostático,  solda  MIG.
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½? e 2? com acabamento
esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta
fixação indicando dados do fabricante e  advertências.  O equipamento é fabricado de
acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Azul Escuro e

Amarelo R$ 2.255,00 R$ 2.255,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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4 2,00

PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS
MATERIAL: TUBOS REDONDO DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3 ½" X 2,00 MM, 2" X 3,00
MM, 2" X 2,00 MM, 1 ¾" X 2,00MM E 1" X 1,50 MM. CHAPAS DE ACO CARBONO DE NO
MINIMO 3,75 MM, 3,00 MM E 1,90 MM.

SOLDA: TIPO MIG.

ACABAMENTOS:  PARAFUSO,  ARRUELAS  E  PORCAS  FIXADORAS  ZINCADAS.  TAMPAO
EMBUTIDO INTERNO EM PLASTICO INJETADO DE NO MINIMO 3 ½" E 2", COM ACABAMENTO
ESFERICO ACOMPANHANDO A DIMENSAO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTO EM PLASTICO
INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO DE ALTA FIXACAO
COM IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE UTILIZACAO E DADOS DA FABRICANTE.

PINTURA:  TRATAMENTO  COM  BANHO  SUBMERSO  A  BASE  DE  FOSFATO.  SISTEMA  DE
DEPOSICAO DE PO ELETROSTATICO COM PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER
TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO.

O EQUIPAMENTO E FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012
FORMA DE FIXACAO: ATERRAMENTO.
GARANTIA: 12 MESES SOB DEFEITOS DE FABRICACAO.
PESO MAXIMO RECOMENDADO: 150 KG
FAIXA ETARIA: ACIMA DE 5 ANOS.

Azul Escuro e
Amarelo R$ 1.930,00 R$ 3.860,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL

5 1,00

PLAY - ESCORREGADOR PLAY
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1? × 1,50 mm. Chapa de aço carbono
cortadas de no mínimo ??; 1,20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16? × 1.¼?.
Tratamento de superfície  a  base de fosfato,  película  protetora de resina de poliéster
termoendurecível  colorida  com sistema  de  deposição  de  pó  eletrostático,  solda  MIG.
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação
indicando  dados  do  fabricante  e  advertências.  Acabamentos  e  proteções  em plástico
injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR
16071:2012. Azul Escuro e

Amarelo R$ 1.930,00 R$ 1.930,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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6 1,00

PLAY - BALANÇO 2 LUGARES
OBJETIVO: Um brinquedo feito para proporcionar alegria e diversão para todas as crianças.

MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 x 3,00 mm, 2 X 2,00 mm, 1 1/2
x 4,25 mm, 1 x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 ¼ x 3/16. Chapa aço carbono de no
mínimo 4,75 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS:  Rolamentos  para  articulação  blindados.  Correntes  em  aço  zincado.
Parafuso,  arruelas e porcas fixadoras zincadas.  Acabamento em plástico injetado e/ou
emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta
fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó
eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.

FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento.
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg (sendo 75 kg por assento)
FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.
O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.

Azul Escuro e
Amarelo R$ 5.440,00 R$ 5.440,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL

7 1,00

PLAY - GAIOLA LABIRINTO
OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central.
MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 2 mm, 1 x 1.50 mm, 7\8 x 2
mm.
SOLDA: Tipo MIG.
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2”. Adesivo
refletivo
destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante.
PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó
eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido.
FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento.
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação.
PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg
FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.

Azul Escuro e
Amarelo R$ 5.440,00 R$ 5.440,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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8 1,00

API - GIRA-GIRA PLANETA TERRA
Girar  sentado  e/ou  em  pé  com  apenas  um  impulso.  Utilização  para  até  6  crianças
simultaneamente.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 1,50mm. Metalão de aço carbono
de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm e chapa de aço carbono de no mínimo 2mm.
Utiliza-se  tratamento de superfície  a  base de fosfato,  película  protetiva  de resina  de
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda
mig e rolamentos. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com
parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo
5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’. Adesivo refletivo destrutivo 3M
indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma
da ABNT NBR 16071:2012.

Azul Escuro e
Amarelo R$ 4.465,00 R$ 4.465,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL

9 2,00

API - PÁ CARREGADEIRA
A criança deve sentar no banquinho e manusear os braços da pá carregadeira. Durante a
brincadeira estará desenvolvendo sua coordenação motora.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 1.50 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2
mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 2 mm; 1,90 mm. Barra chata de no
mínimo 3/16’ x 1 ¼’.  Utilizar pinos maciços,  todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superfície  a  base de fosfato;  película  protetiva de resina de polie,ster
termo-endurecível  colorido  com sistema de  deposição  de  pó  eletrostático,  solda  mig,
chumbador parabout de no mínimo 3/8’, parafusos zincados; acabamentos em plástico
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante.
O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Azul Escuro e

Amarelo R$ 3.230,00 R$ 6.460,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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10 1,00

API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA
Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos
usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços,
jogando o quadril para trás.
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2; 1’ ½ x 1,50 mm;
tubos de aço carbono trefilado de no mínimo 2’ ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no
mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a
base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com
sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo
230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’
e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’.
Tampão embutido interno em plástico  injetado de no mínimo 3’  ½ com acabamento
esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas
fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento
deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.

Azul Escuro e
Amarelo R$ 3.230,00 R$ 3.230,00

 
     

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO COR PREÇO
UNITÁRIO VALOR TOTAL

11 1,00

API - ESCALADA MEIA LUA
Escalar o equipamento atingindo a altura desejada, transpassando de um lado para outro
pelo meio ou por cima da argola. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x
3,75 mm; 2’ x 1,50 mm; 1’x 1,50 mm; 1’x 1,20 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo
4,75 mm. Barra chata de no mínimo 2’ ½ x ¼’. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75
mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de
poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda
mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½ com acabamento
esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M
indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma
da ABNT NBR 16071:2012. Azul Escuro e

Amarelo R$ 3.945,00 R$ 3.945,00

 
Total Geral   R$ 49.185,00

 

Prazos e Condições
- Manual de orientação técnica para instalação de equipamentos.
- Garantia de 12 mês(es) contra defeitos de fabricação.
- Prazo de entrega de 30 dias.

- Sugerimos que a licitação seja global e não por item, já que todos os objetos possuem a
mesma natureza, o que torna a academia mais uniforme, harmônica e padronizada.

Formas de Instalação: 
-A instalação dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta forma necessita
de uma base de concreto. Nos casos de chumbador é necessária uma fundação.
-Produtos não indicados para instalação em lajes. É necessário analisar o modo de instalação
e a estrutura do local.
Frete incluso.
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____________________________________________________
ZIOBER BRASIL EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 Orgão Público
 
 

 


