
PREGÃO PRESENCIAL No 049/2019 

ANEXO II 

Aquisição de playground, brinquedos e lixeiras para instalação na praça Henrique Becker Filho, sob coordenação da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 01 Un PLAYGROUND COLORIDO 

Playground colorido confeccionado em colunas de estrutura metálica revestido com madeira 

plástica ou de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta com medida mínima de 9x9cm, 

com cantos arredondados e acabamento em Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba, 

com telhado tipo pirâmide em fibra de vidro ou em plástico rotomoldado. Medida mínima do 

Playground deverá ser de 10m por 14m de extensão e 3m de altura, e com medida máxima de 

11m por 15m de extensão por 3,5m de altura.  

 Contendo no mínimo 6 torres com cobertura superior confeccionada em fibra de vidro ou em 

plástico rotomoldado, com medida mínima 1,00x1,00 e altura mínima de 1,20mt, e assoalho em 

madeira plástica. Contendo cada torre diferentes modelos de subidas e descidas e sendo ligadas 

por diferentes conexões. Uma torre contendo 01 escorregador duplo de fibra com largura mínima 

total de 87cm, um escorregador simples com no mínimo 45cm de largura e uma subida de 

escalada com agarras, sendo a base da escalada de madeira plástica na cor itaúba e  garradeiras 

coloridas em agarras confeccionadas em resina poliéster e carga mineral que se distribuem na 

base de madeira plástica indo de sua base até o encontro com o patamar da torre. Uma torre 

conectando a outra torre por uma ponte reta de no mínimo 2m de comprimento por no mínimo 

0,90m de largura, com proteção metálica com comprimento mínimo de 2m, altura e largura 

mínima de 70cm sendo toda a proteção metálica de tubo de aço de 1’’.  Contendo em uma das 

torres um jogo da velha composto por 9 cilindros em plástico remoldado colorido, com letas "X" 

e "O" na cor preta, suporte de fixação do jogo da velha terá uma proteção de tubo de aço de 2’’. 

Contendo uma estrutura de aço tubular tipo pêndulo de Ø50,2x2,00 m que ligará uma torre a um 

balanço de no mínimo 02 balanços, assento de fibra automotiva 3mm de espessura, abas com 

15mm de altura, com 150mm de largura e 400mm em comprimento. Contendo um escorregador 

360º que completa a volta em si mesmo em fibra de no mínimo 70 cm de largura, com um tubo de 

aço central de 7,5 de diâmetro. Com uma torre ligando a outra por um tubo de conexão 

rotomoldado com no mínimo 2000mm de comprimento e 70m de altura. Contendo um 

escorregador curvo em fibra de no mínimo 47 cm de largura sendo sua curva voltada para a 

esquerda. Contendo um 1 tobogã em plástico rotomoldado com 2 curvas de no mínimo 90º x 

80mm de diâmetro, fixado a uma das torres com painel de plástico rotomoldado e fixado ao piso 

com seção de saída dupla em plástico rotomoldado fechado, ou seja, um escorrega tubo. 

Contendo também 1 escada de metal com tubos de 2’’ com 6 degraus, medindo no mínimo 



1000mm de comprimento por no mínimo 600mm de largura, corrimão em aço tubular duplo de 

1’’ e proteção em aço tubular de 1’’. Uma torre conectada a outra por uma conexão em tubo de 

90º x 80mm de diâmetro, em plástico rotomoldado. Uma torre contendo uma rampa de cordas em 

estrutura tubular de aço com diâmetro de no mínimo 0,42mm e 0,31mm e parede de no mínimo 

2,00mm de escalada com cordas em nylon de 0,14mm e uniões em plástico injetado. Contendo 

uma descida de bombeiro que se distancia da torre em média de 50cm e possui um tudo de aço 

reto de 2’’ sendo sua conexão com a torre com o tubo de aço de 2’’. Uma torre conectada a outra 

por meio de uma ponte positiva, que tem no mínimo 2000mm de comprimento e largura de 

900mm com proteções metálicas de tubo de aço de 1’’ com largura de 700mm e comprimento de 

2000mm e possui uma leve subida como inclinação curva. Uma torre contendo uma escada meio 

espiral confeccionada em estrutura tubular de aço, com diâmetro de no mínimo 0,42mm estrutura 

externa e 0,31mm os degraus, com no mínimo 7 degraus. Contendo 01 escorregador reto em 

plástico rotomoldado com 2.90m de comprimento. Uma torre ligando a outra por uma ponte 

negativa que possui 2000mm de comprimento no mínimo e 900mm de largura com proteções 

metálicas de tubo de aço de 1’’ com largura de 700mm e comprimento de 2000mm e possui uma 

leve descida com inclinação curva. Uma torre contendo uma subida sinuosa com um tubo na 

vertical de aço de 2” e um tubo de aço subindo em forma de “S”, sendo conectada a torre por um 

tubo de aço de 2” em média 30cm de distância da torre. Contendo um tobogã sendo um 

escorregador 360° em plástico rotomoldado que possui no mínimo 800mm de diâmetro com saída 

de secção e uma proteção lateral de no mínimo 700mm de largura e 800mm de comprimento. 

Segue imagem ilustrativa da estação de brinquedos, segue ainda croqui com as medidas máximas 

de cada trecho da estação.  

 O mesmo deverá respeitar a composição de polietileno de média densidade e polietileno 

pigmentado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Os 

fechamentos deverão ser em plástico remoldado. O mesmo deverá ter certificado de 

conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. 

Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Salientamos que a empresa 

ganhadora deverá fazer a entrega e instalação dos brinquedos nos locais a serem indicados, e os 

reparos referentes a instalação dos equipamentos serão de responsabilidade da empresa 

contratada. O setor de engenharia municipal avaliara a devida fixação dos equipamentos de modo 

com que a estrutura fique perfeitamente estável. 

O início da instalação  deverá ocorrer após 15 dias da ordem de fornecimento dos mesmos e será 

executada da seguinte forma, no primeiro momento será executado a fixação das colunas de 

estrutura sobre o piso de concreto, em seguida será feita a instalação do piso emborrachado e 

então a empresa completará instalação dos brinquedos de modo que a estrutura fique 



perfeitamente estável. Todo e qualquer dano referente a instalação será de responsabilidade da 

empresa contratada. Levando em consideração as condições climáticas a empresa terá o prazo de 

no máximo 30 dias para concluir a instalação total.   

2 01 Un BALANÇO INFANTIL BABY 

Balanço infantil baby - tipo pendulo circular contendo no mínimo dois assentos de dois lugares 

cada, em madeira de itaúba ou em fibra automotiva, com apoio para pés em chapa vasada, 

produzido em tudo de aço de 3”/4x2,00mm, com medida mínima de 1,40m de comprimento x 

1,20m de largura x 1,4m de altura, não podendo ultrapassar 10% das medidas especificadas. 

Fundo anticorrosivo e pintura Automotiva. Reforçado nas juntas e soldas. O mesmo deverá ter 

certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 

16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. As empresas contratadas 

deverão apresentar Atestado de Garantia e ou Termo de Garantia Limitada da madeira a ser usada 

na fabricação dos itens, de forma que ateste a durabilidade de no mínimo 5 anos. O item deverá 

ser entregue no prazo de 60 dias a contar da data da ordem de fornecimento junto a Secretaria de 

Obras.  

3 01 Un CHAPÉU MEXICANO BABY 

Chapéu mexicano baby -  carrossel estilo globo, com armação em tubo de ferro e toldo em  lona 

de PVC, assento em madeira de itaúba ou em fibra automotiva,  produzido com tubo 7”/8 x 

2,00m, tubo metalon de 20,00 mm x 40,00 mm, barra chata 1”/8 x 1” , 02 rolamentos côncavos de 

60,00 mm. Com medida mínima de 1,60m de diâmetro x 1,90m de altura, não podendo 

ultrapassar 10% das medidas especificadas. Fundo anticorrosivo e pintura Automotiva. Reforçado 

nas juntas e soldas. O mesmo deverá ter certificado de conformidade com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende 

as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo 

Inmetro. As empresas contratadas deverão apresentar Atestado de Garantia e ou Termo de 

Garantia Limitada da madeira a ser usada na fabricação dos itens, de forma que ateste a 

durabilidade de no mínimo 5 anos. O item deverá ser entregue no prazo de 90 dias a contar da 

data da ordem de fornecimento junto a Secretaria de Obras. 

4 01 Un MINI PLAY 

Mini play – confeccionado em colunas de estrutura metálica revestido com madeira plástica ou de 

madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta com medida mínima de 9x9cm, com cantos 

arredondados e acabamento em Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor itaúba ou 

confeccionado em madeira de itaúba, com parafusos galvanizados e pintura em PU, contendo 1 

plataforma aberta com medida mínima de 0,68m de altura, 1 escorregador com medida mínima de 



1,10 m, 1 rampa de tacos com medida mínima de 0,76m, 1 balanço cadeirinha e um balanço de 

tábua com correntes em elo curto ou assentos de fibra automotiva 3mm de espessura, abas com 

15mm de altura, com 150mm de largura e 400mm em comprimento. Brinquedo com medida total 

de no mínimo 2,70 m de comprimento x 2,35 m de largura x 1,45 m de altura, não podendo 

ultrapassar 10% das medidas especificadas. Fundo anticorrosivo e pintura Automotiva. Reforçado 

nas juntas e soldas.  O mesmo deverá ter certificado de conformidade com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende 

as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo 

Inmetro. As empresas contratadas deverão apresentar Atestado de Garantia e ou Termo de 

Garantia Limitada da madeira a ser usada na fabricação dos itens, de forma que ateste a 

durabilidade de no mínimo 5 anos. O item deverá ser entregue no prazo de 90 dias a contar da 

data da ordem de fornecimento junto a Secretaria de Obras.  

5 01 Un CAROSSEL DE INCLUSÃO 

Carrossel de inclusão ( especial para  2 cadeirantes e 2 acentos modelo tradicional ) – fabricado 

em tubos de 5” x 2,65mm, 2,5” x 2,65mm , 7”/8 x 2,00mm e assento em madeira de itaúba ou em 

fibra automotiva 3mm de espessura,  com medida mínima de 0,25m x 0,45m, fixados com 

parafuso francês zincado, possuindo um rolamento côncavo de 60,00 mm e outro de 25,00 mm, 

base para acomodação da cadeira de rodas em chapa expandida de 3mm com aplicação 

antiaderente. Com rampas de acesso para cadeirantes em ambos os lados sendo a rampa usada 

como fechamento de segurança.   Medida total do brinquedo com no mínimo 2,20m de 

comprimento x 1,60m de largura x 1,65m altura, não podendo ultrapassar 10% das medidas 

especificadas. Fundo anticorrosivo e pintura Automotiva. Reforçado nas juntas e soldas. O 

mesmo deverá ter certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da 

ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. As empresas 

contratadas deverão apresentar Atestado de Garantia e ou Termo de Garantia Limitada da madeira 

a ser usada na fabricação dos itens, de forma que ateste a durabilidade de no mínimo 5 anos. O 

item deverá ser entregue no prazo de 90 dias a contar da data da ordem de fornecimento junto a 

Secretaria de Obras. 

6 01 Un BALANÇO INCLUSÃO 

Balanço inclusão (especial para 1 cadeirante e um acento tradicional) – Fabricado com tubos de 

aço de 2” x 2,65 mm e 1,5” x 265 mm, com correntes galvanizadas e fixadores “castanhas” para 

maior segurança e diminuir o desgaste nos elos da corrente, solda MIG. Acento com medida 

mínima de 0,25m por 0,45m e encosto de no mínimo 0,20m por 0,45m. Base para acomodação da 

cadeira de rodas em chapa expandida de 3mm com aplicação antiaderente, pintura em esmalte 

industrial e fundo anticorrosivo. Com medida mínima total do brinquedo de 3,00 m de 



comprimento x 1,70 m de largura x 2,00 m de altura, não podendo ultrapassar 10% das medidas 

especificadas. Fundo anticorrosivo e pintura Automotiva. Reforçado nas juntas e soldas. O 

mesmo deverá ter certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da 

ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. As empresas 

contratadas deverão apresentar Atestado de Garantia e ou Termo de Garantia Limitada da madeira 

a ser usada na fabricação dos itens, de forma que ateste a durabilidade de no mínimo 5 anos. O 

item deverá ser entregue no prazo de 90 dias a contar da data da ordem de fornecimento junto a 

Secretaria de Obras.  

7 08 Un LIXEIRA DUPLA CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 

Lixeiras dupla confeccionada em tubo quadrado 60x60mm, com altura mínima de 1,20 com 

chumbador para instalação, cada lixeira deverá ter no mínimo 0,70 cm de altura capacidade 

mínima de 94 litros, com bocal redondo de no mínimo de 0,50cm diâmetro em ferro chato de 

1/8x1/8. Fabricada em madeira de itaúba de 7cm de largura, com pintura PU Automotiva.  Fundo 

e revestimento interno em chapa vazada. Lixeira especificando o tipo de lixo (seco) (orgânico). A 

Lixeira deve ficar com no mínimo 30cm afastada do chão e chumbador de 40cm. As empresas 

contratadas deverão apresentar Atestado de Garantia e ou Termo de Garantia Limitada da madeira 

a ser usada na fabricação dos itens, de forma que ateste a durabilidade de no mínimo 5 anos. O 

item deverá ser entregue no prazo de 90 dias a contar da data da ordem de fornecimento junto a 

Secretaria de Obras. 

 


