
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2020 

ANEXO II 

Aquisição de playgrounds para instalação em diversas praças e espaços públicos do Município de Três de Maio, sob 

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

Item Quant. Unidade Descrição 

1 6 Un PLAYGROUND COLORIDO 1 

Playground colorido 1 - 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 de fibra de vidro ou em plástico rotomoldado. Medida mínima do Playground 

deverá ser de 12m por 8m de extensão e 3m de altura, incluindo área de segurança, não podendo 

ultrapassar 5% da medida mínima para mais ou para menos.  

Contendo no mínimo 2 plataformas em madeira plástica, estruturada com no mínimo 1,06mts 

x1,06 mts com estrutura em alumínio com espessura mínima de 3mm com cantos em perfil 

dobrado para encaixe das colunas em madeira plástica de no mínimo 9cm x9cm, e assoalho com 

tabuas de deck de no mínimo 13,6 cm na cor itaúba, com cobertura superior confeccionada em 

fibra de vidro ou em plástico rotomoldado, com medida mínima 1,30x1,30. Contendo 1 

TOBOGÃ em plástico rotomoldado, com no mínimo 2,60 mt de comprimento por 80cm de 

diâmetro no mínimo, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de 

saída em plástico rotomoldado. Contendo 1 ESCALADA de madeira de itaúba com no mínimo 2 

mts de comprimento com pega mãos em tubos de 1” parede 2mm.  Contendo 1 GUARDA 

CORPO com estrutura tubular de aço com diâmetro de 1” com parede de 2 mm, com barras 

verticais de diâmetro de ¾ parede no mínimo 1,20 mm, altura após montagem de no mínimo 80 

cm. Contendo 1 RAMPA de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de no mínimo 1 

½” com parede de no mínimo 2mm, com travessas de no mínimo 1 ⅟4 com parede de no mínimo 

2 mm, corda com diâmetro de no mínimo 12,00 mm com uniões em plástico injetado parafusados 

nas cordas para maior segurança. Contendo 2 ESCORREGADORES SIMPLES em plástico 

rotomoldado com no mínimo 2,90mts de comprimento por 0,50cm de largura. Contendo 1 ponte 

reta com no mínimo 2 mts de comprimento com estrutura em tubo de no mínimo 1 ⅟4 ”, com 

assoalho plástico. Contendo 1 BALANÇO COM 2 ASSENTO em plástico rotomoldado, 

correntes com elos de no mínimo 5mm com 1,80 mt de comprimento, estrutura de aço tubular 

com pés de 1” ½ de diâmetro no mínimo e com parede com medida mínima de 2,00mm dobrado 

e suporte de 2” parede 2mm com rolamentos para articulação. Os pés deverão ser fixados no 

suporte com tubo de encaixe. Apresentar na proposta 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 equipamentos nos 

locais a serem indicados, no prazo de 60 dias e os reparos referentes a instalação dos 

equipamentos serão de responsabilidade da empresa contratada. A fiscalização municipal avaliara 

a devida fixação dos equipamentos de modo com que a estrutura fique perfeitamente estável. 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 do item. O item deverá ter garantia de no mínimo 12 meses. 

2 1 Un PLAYGROUND COLORIDO 2 

Playgroud colorido 2 - 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 de fibra de vidro ou em plástico rotomoldado. Medida mínima do Playground deverá 

ser de 12m por 4m de extensão e 3m de altura, incluindo área de segurança não podendo 

ultrapassar 5% da medida mínima para mais ou para menos.  

 2 PLATAFORMAS confeccionada em madeira plástica, estruturada com medida mínima de 

1,06 mts x 1,06 mts com estrutura em alumínio com espessura de no mínimo 3 mm com cantos 

em perfil dobrado para encaixe das colunas em madeira plástica de no mínimo 9 cm x 9 cm, e 

assoalho com tabuas de deck, medida mínima de 13,6 cm na cor itaúba, cobertura em plástico 

rotomoldado estilo pirâmide com medida mínima de 1,30 x 1,30 mt. Altura mínima dos decks de 

1 metro. Contendo 1 TOBOGÃ em plástico rotomoldado com 2 curvas de 90°, com medida 

mínima de 2,60 mt de comprimento x 80 cm de diâmetro aproximadamente, fixado a torre com 

painel de plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado 

duplo. Tampas de proteção nas porcas para maior segurança. Contendo 1 ESCADA DE 

ACESSO em tubo com medida mínima de 30x50 em parede de no mínimo 2 mm com degraus 

em madeira com cantos arredondados, com no mínimo 5 degraus, com corrimão em tubo de 1” 

com 2 mm de espessura. Contendo 1 TUBO HORIZONTAL em plástico rotomoldado medindo 

no mínimo 2 mt de comprimento x 80 cm de abertura fixado na torre com painel de plástico 

rotomoldado duplo. Tampas de proteção nas porcas para maior segurança. Contendo 1 

ESCALADA DE MADEIRA com medida mínima 1,50 metros de comprimento, com vários 

tacos com medida mínima de 10 cm por 4 cm. Com assoalho em itaúba e travessas em itaúba. 

Nas laterais com corrimão de 1” parede 2 mm para proteção. Contendo 1 BALANÇO com no 

mínimo 2 assentos em plástico rotomoldado para bebê com cinto de segurança, correntes em elo 

medida mínima de 5 mm com medida mínima de 1,80 mt de comprimento, estrutura de aço 

tubular com pés de 1” 1⁄2 de diâmetro com parede de no mínimo 2,00 mm dobrado e suporte de 

2” parede 2 mm com rolamentos para articulação. Os pés deverão ser fixados no suporte com 



tubo de encaixe. Contendo 1 GUARDA CORPO em plástico rotomoldado parede dupla com 

cantos arredondados com no mínimo 80 cm de altura. Contendo 1 RAMPA DE CORDAS com 

estrutura tubular de aço, com diâmetro de 1 1⁄2” parede 2 mm com travessas de 1 1⁄4” com parede 

de 2 mm, corda com diâmetro de no mínimo 12,00 mm com uniões em plástico injetado 

parafusados nas cordas para maior segurança. Contendo 1 ESCORREGADOR SIMPLES em 

fibra de vidro com no mínimo 2 mts de comprimento por 0,50 de largura com portal em plástico 

rotomoldado para proteção. 

Todos os fechamentos deverão ser em plástico remoldado. Apresentar na proposta 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 equipamentos nos locais a serem indicados, no 

prazo de 60 dias e os reparos referentes a instalação dos equipamentos serão de responsabilidade 

da empresa contratada. A fiscalização municipal avaliara a devida fixação dos equipamentos de 

modo com que a estrutura fique perfeitamente estável. 

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 ter garantia de no mínimo 12 meses. 

 


