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Município de Matos Costa-SC-Rua Manoel Lourenço de Araujo, nº 137-Centro-CEP- 89420-000 

CNPJ Nº 83.102.566/0001-51 Fone FAX: (49) 3572-1111 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA 

 

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA 
EXTRATO CONTRATUAL Nº 22/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 83.102.566/0001-51.  
CONTRATADO: DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  
inscrita  no  CNPJ  sob  o nº 08.985.825/0001-14. 
VALOR DA DESPESA: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Vigência: INICIO: 19/06/2020 TÉRMINO: 31/12/2020 
Dotações utilizadas: 4.4.90.00.00.00.00.00 (162) 
OBJETO: 01 Parque infantil com estrutura principal em colunas quadradas de madeira plástica. Perfil 
medindo no mínimo 120 x 120 mm e parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno e 
polietileno pigmentado na cor itaúba. Ferragens galvanizadas com pintura eletrostática á pó, 
contendo: 02 Torres com plataforma medindo aproximadamente 1,00 x 1,00m instalado a aproximadamente 
1,20m de altura do solo (piso), fabricado com assoalho em madeira plástica e espelho em itaúba, contendo 
cobertura em plástico rotomoldado em formato de pirâmide quadrada medindo aproximadamente 1,30 x 
1,30m; 01 Guarda-corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4 mm x parede de 1,55 mm, com 
barras verticais de diâmetro 12,7 mm. Altura após montagem de 800 mm; 01 Tobogã com 02 curvas de 90º 
em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado com parede dupla e ao piso com 
seção de saída em plástico rotomoldado com parede dupla; 01 Rampa de madeira medindo 1700 mm x 780 
mm de largura com 6 tacos em itaúba fixados  e pega mão duplo nas laterais; 01 Tubo horizontal em plástico 
rotomoldado medindo 2,00 metros de compr. (aprox.) x 80 cm de abertura; 01 Conjunto 02 balanços com 
assento kids em plástico rotomoldado. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6 mm com parede de 
2,00mm; 01 Escada em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,25 mm e 1800 mm de 
comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150 mm de largura e 20mm de 
espessura; 01 Escorregador duplo em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2500 mm x 420 
mm de largura; 01 Jogo da Velha composto por cilindros em plástico rotomoldado colorido, com as letras “x” 
e “O”.  
Matos Costa, SC, 19 de junho de 2020 - Raul Ribas Neto - Prefeito Municipal 

 


