
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de brinquedos para uso nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 055/2016, bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos 

Federais n
os

 3.697/2000, 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 20 (vinte) dias após o recebimento da requisição 

de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de brinquedos para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 16 Unidade 

TAPETE ALMOFADA 2 m X 2 m 

Tapete - almofada com 2 m x 2 m, com 3 cm de espessura, 

espuma D60 Kg/m³, revestida com 5 cores de Corano 

Náutico com proteção antibacteriana, anti U.V; antichama, 

de fácil limpeza. Livre de ftalatos (atóxico). Fechamento 

com costura invisível, sem zíper. Uma face quadriculada e 

outra com pistas para a corrida a "Corrida das Cores". 

Acompanha dadinho de 13 cm x 13 cm x 13 cm. 

   

2 9 Unidade 

ASSENTO FOFINHO EM FORMA DE PNEU, COM 

FUNDO DE 3CM ESPESSURA, ESPUMA D28 

Assento fofinho em forma de pneu, com fundo de 3 cm de 

espessura. Em espuma D28, revestido por Corano Náutico, 

com proteção antimicrobiana, anti U.V., antifungo, 

antichama, de fácil limpeza. Fechamento com costura 

invisível, sem zíper. Diâmetro total de 69 cm, interno 

aproximadamente de 40 cm. Cores diversas. 

   

3 4 Unidade 

DOIS DEGRAUS 

Espuma D45 revestida em Corano Náutico, com proteção 

antimicrobiana, anti U.V. Antichama. Livre de ftalatos 

(atóxico) Dimensão: Base 50 x 50 cm. 

Altura Máxima: 26 cm Altura Degraus: 13 cm. Profund. 

Degrau: 25 cm. Fechamento com costura invisível, sem 

zíper. 

   

4 2 Unidade 

BARQUINHO PISCINA 

Em espuma D33, revestido por corano Náutico com 

proteção antimicrobiana, anti U.V., antichama, de fácil 

limpeza. Livre de ftalatos (atóxico) Fechamento com 

costura invisível, sem zíper. Medidas: 150 cm x 80 cm x 23 

cm. Com dois banquinhos removíveis. Cores variadas. 

   

5 3 Unidade 
CONJUNTO CONSTRUTOR GIGANTE 11 PEÇAS 

Composto de 01 Bloco com Arco (24 x 48 x 24 cm); 1 
   



Bloco Inteiro (24x 48x24cm); 1 Cubo (24 x 24x24cm); 2 

Meio Bloco (24 x 48 x 12 cm), 2 Quarto de bloco (24 x 24 

x 12 cm); 2 Cilindro Torre diâmetro 23 x 24 cm; 2 Pirâmide 

Quadradas  24 cm x altura 24 cm para telhado da torre. Em 

espuma D26, revestido em Corano Náutico colorido, com 

proteção antimicrobiana, tratamento anti UV; antichama. 

Livre de ftalatos (atóxico). Fechamento com costura 

invisível, sem zíper. 

6 2 Unidade 

PUFF ASSENTO TRATORZINHO 

Assento Modelo Tratorzinho todo com espuma, D45 

revestida em Corano Náutico colorido, com proteção 

antimicrobiana, tratamento anti UV; livre de ftalatos, 

antichama. Fechamento com costura invisível, sem zíper. 

Medidas 48 x cm x 65 cm x 56 cm. Assento a 20 cm de 

altura. De berçário até 2 anos. 

   

7 2 Unidade 

PUFF ASSENTO LOCOMOTIVA 

Assento Modelo Tratorzinho todo com espuma, D45 

revestida em Corano Náutico colorido, com proteção 

antimicrobiana, tratamento anti UV; livre de ftalatos, 

antichama. Fechamento com costura invisível, sem zíper. 

Medidas 19 cm x 95 cm x 44 cm. Assento a 20 cm de altura 

com 2 lugares. De berçário até 2 anos. 

   

8 3 Unidade 

CILINDROS 

Espuma D60 revestida em corano Náutico, com proteção 

antimicrobiana, anti U.V, livre de ftalatos, antichama. 

Fechamento com costura invisível sem zíper. Diâmetro 30 

cm por 1,20 cm comprimento. 

   

9 1 Unidade 

PISCINA DE BOLINHAS 

Medidas 1,50 x 1,50 m, acompanha 1.500 bolinhas não 

tóxicas, com ferragens, rede, telhado colorido e tapete 

EVA. Entrega, montagem e instalação no local (EMEI 

Pequeno Príncipe). 

   

10 7 Unidade 

PLAYGROUND CASA NA ARVORE 

Playground modular com design de casa na árvore; 

Produzido em plástico rotomoldado com tubos metálicos 

passantes por orifícios nas extremidades das paredes; 

   



Paredes com aberturas que permitem passagem e a 

instalação dos componentes, escorregador em curva 

(grande), tobogã espiral (grande), escalada (grande); 

Telhado com design de cúpula de árvore; Plataforma 

quadrada com drenos para evitar acúmulo de água e uma 

abertura com tampa para passagem para a parte inferior do 

playground; Os quatro lados do brinquedo são ocupados 

por atividades, sendo elas: tobogã espiral grande, 

escorregador em curva grande, escalada grande; Uma 

parede com escalada grande; Um tobogã espiral grande; 

Um escorregador em curva grande. Matéria Prima: PEBLD: 

Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e 

reciclável) pigmentado colorido com aditivos em sua 

composição que prolongam a manutenção de sua coloração 

original. PEAD: Polietileno de alta densidade (material não 

tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em 

sua composição que prolongam a manutenção de sua 

coloração original. Dimensões aproximadas: Comprimento: 

3,97 m; Largura: 3,14 m; Altura: 2,80m. Entrega, 

montagem e instalação no local (EMEI Pequeno Príncipe, 

Dona Dodó, Mundo Mágico, São Mateus, Santa Rita, São 

José, Tesouro das Acácias). 

11 2 Unidade 

POLYPLAY MASTER 

Características: Um módulo em formato hexágono com 

paredes contendo aberturas que funcionam como degraus, e 

aberturas inferiores em formato de círculo para passagem; 

os módulos interligam entre si através do sistema de 

encaixe com tubos de metal; Playground com dois andares; 

Seis plataformas triangulares nos módulos com drenos para 

evitar o acúmulo de água; Um escorregador em onda; Um 

escalador; Um jogo da velha; Embalagem em plástico 

resistente. 

Matéria - Prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade 

linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado 

(colorido) com aditivos em sua composição que prolongam 

a manutenção de sua coloração original. PEAD: Polietileno 

   



de alta densidade (material não tóxico e reciclável) 

pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição 

que prolongam a manutenção de sua colação original. 

Dimensões aproximadas: Comprimento: 3,83 m; Largura 

3,70m; Altura: 1,80. Entrega, montagem e instalação no 

local (EMEF São Pedro, Francisco Sales Guimarães). 

12 1 Unidade 

POLYPLAY MEGA 

Características: Três módulos com paredes contendo 

aberturas que funcionam como degraus, e aberturas 

inferiores em formato de círculo para passagem; Os 

módulos interligam entre si através do sistema de encaixe 

com tubos de metal; Módulos com 2 andares; Dois pisos 

vasados por módulo, para uma melhor drenagem da água; 

Um escorregador em curvas; Uma parede com escalada; 

Jogo da velha. 

Matéria-Prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade 

linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado 

(colorido) com aditivos em sua composição que prolongam 

a manutenção de sua coloração original. PEAD: Polietileno 

de alta densidade (material não tóxico e reciclável) 

pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição 

que prolongam a manutenção de sua colação original. 

Dimensões aproximadas: Comprimento: 6,40 m; Largura 

1,90m; Altura: 1,80m. Entrega, montagem e instalação no 

local (EMEF Germano Dockhorn). 

   

13 9 Unidade 

CAIXA DE AREIA ESTRELA DO MAR 

Características: Produto com todos os cantos arredondados; 

Formato de estrela do mar; Pode ser utilizado como tanque 

de areia ou piscina infantil; Laterais preparadas para 

acoplar escorregador; Com tampa para manter a areia seca e 

limpa. Matéria - Prima: PBLD: polietileno de baixa 

densidade linear (material não tóxico e reciclável) 

pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição 

que prolongam a manutenção de sua coloração original. 

Dimensões aproximadas: Comprimento: 134 cm; Largura: 

134 cm; Altura: 40 cm. Entrega, montagem e instalação no 

   



local (EMEF Pequeno Príncipe, Dona Dodó, Mundo 

Mágico, Santa Rita, São Mateus, São José, Tesouro das 

Acácias, 2 EMEF Germano Dockhorn). 

14 27 Unidade 

SACOLÃO 1000 PEÇAS 

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com formato 

para 12,8,4,2 em caixas, telhado, boneco e eixo com rodas. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com 

bordas em vivo brilhante e alta. 

   

15 9 Unidade 

JOGO DE ARGOLAS 

Base confeccionada em pinus elliotti engelm de 1,5 cm de 

espessura de 50 x 12 cm com 07 cavidades de 1,5 cm de 

profundidade, onde os pinos se encaixam. Contêm 07 pinos 

coloridos confeccionados em pinus elliotti engelm de 1,5 

cm de diâmetro e 10 cm de comprimento, tingidos com 

tinta atóxica a base de água. Possui 07 argolas coloridas de 

plástico de polipropileno (P.P.) resistente de 

aproximadamente 7,5 cm de diâmetro. Embalagem de 

plástico encolhível de película de P.V.C. (policloreto de 

polivinila), sela, corta e encolhe em processo de termo de 

encolhimento. Produto atóxico e com certificação do 

INMETRO. Idade: a partir de 4 anos. 

   

16 6 Unidade 

PALHAÇO BOCÃO 

Palhaço Bocão: contem duas bases de madeira, uma chapa 

de MDF e uma bolinha de borracha. Estimula a 

coordenação motora. 01 peça cada, de 04 anos, dimensões 

40x60 cm. 

   

17 12 Unidade 

TABELA DE BASQUETE 

Tabela de Basquete. Base, haste móvel, tabela, aro, rede, 

bola de basquete e eixo metálico com manípulo. 

Dimensões: 65x105x241 cm. 

   

 


