JR BRINQUEDOS
CNPJ: 35.971.446/0001-48
RUA: Dr. RAYOL, N.º 91 – SANTA MARIA DO PARÁ
À Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
PROPOSTA COMERCIAL
DADOS DA EMPRESA
Nome Fantasia: JR BRINQUEDOS
Razão Social: Raimundo Lyneydson Firmiano Aranha
CNPJ: 35.971.446/0001-48
Endereço: Rua Dr. Rayol, n.º 91
Cidade: Santa Maria do Pará
04 de Junho de 2021
Contato: (91) 99121-1973
E-mail: crpsousa95@gmail.com

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Playground para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças no município de Augusto Corrêa/PA.
ITEM DESCRIÇÃO
QUANT.
TOTAL
Kit Playground:
• 01 Playground com 04 balanços laterais, 01 balanço duplo
de cavalinho, 01 escorregador de madeira, 01 escada lateral,
teia do homem aranha, escalada e casa panorâmica espacial
nas dimensões 2,60 m de frente, 1,90 m de profundidade e
3,50 m de altura ocupando uma área total de 6,50 m x 5,50
m;
• 01 Brinquedo gangorra com estrutura em metal e 04 acentos
em madeira personalizados com dimensões de 1,20 m de
frente, 2,20 m de profundidade e 0,95 de altura;
• 01 Balanço em madeira com 03 acentos pendurados em
correntes com dimensões de 3,50 m de comprimento, 1,50 m
1
01 Kit
R$ 23.900,00
de largura e 2 m de altura;
• 01 Carrossel com estrutura em tubo de ferro contendo 08
assentos em madeira com dimensões de 1,50 m x 1 m de
altura;
• 02 Bancos personalizados de tamanho 1 m e 20 cm;
• 01 Casinha de boneca toda em madeira, com mobília, balcão
com pia, caixa d’água, geladeira, fogão, micro-ondas e
acompanha dois bancos tendo tamanho de 2 m e 60 cm de
largura por 2 m e 20 cm de fundura e 2m e 30cm de altura.
Valor total será fixo e irreajustável.
Garantia de 06 (seis) meses a partir da data de entrega dos equipamentos.
SANTA MARIA, 02 DE JUNHO DE 2021

_________________________________
Raimundo Lineydson Firmiano Aranha

