
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 pracinhas e 

salas de aula das Escolas Municipais de Educação Infantil, sob coordenação da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esporte, do Município de Três de Maio, declarando que estamos de acordo 

com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 045/2020, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 

8.666/93 e Decretos Federais nos 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 10 (dez) 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 pracinhas e salas de aula das Escolas Municipais de Educação Infantil, sob 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, do Município de Três de Maio 

Item Quant. Unidade Descrição Marca 
R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 4 Un TRICICLO AZUL - O triciclo possui um estilo 

diferenciado mesclando traços retros e modernos. Possui 

assento anatômico (cor azul) e rodas robustas (cor 

vermelho) com design diferenciado, Pedais amarelos e 

corpo da direção branco. É um produto de fácil e rápida 

montagem. Triciclo com uma ótima resistência e 

durabilidade possibilita o desenvolvimento da 

coordenação motora, do equilíbrio e das habilidades de 

concentração e atenção. Indicado para crianças a partir dos 

2 anos de idade. 

Medidas aproximadas: 68cm de comprimento. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

2 4 Un TRICICLO ROSA - O triciclo possui um estilo 

diferenciado mesclando traços retros e modernos. Possui 

assento anatômico (cor rosa) e rodas robustas (cor azul) 

com design diferenciado, Pedais amarelos e corpo da 

direção branco. É um produto de fácil e rápida montagem. 

Triciclo com uma ótima resistência e durabilidade 

possibilita o desenvolvimento da coordenação motora, do 

equilíbrio e das habilidades de concentração e atenção. 

Indicado para crianças a partir dos 2 anos de idade. 

Medidas aproximadas: 68cm de comprimento. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

3 4 Un 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; 

Material principal: Polietileno; Itens inclusos: 1 tampa 

para fechar a caixa; Cor: vermelho. 

Dimensões aproximadas: 

Altura: 40 cm 

Largura: 134 cm 

Profundidade: 134 cm 

   



Peso: 12 kg 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

4 3 Un GANGORRA CAVALINHO, em plástico rígido, 

funciona como gangorra. Seu material é de fácil limpeza, 

possui assento anatômico, proporcionando conforto e 

segurança ao brincar da criança. Adequado para crianças a 

partir dos 18 meses, seu formato de cavalinho possui base 

em forma de curva, e apoio para os pés, garantindo um 

balanço suave e uniforme. Os punhos são do tamanho 

ideal para que a criança tenha um apoio seguro. 

Dimensões aproximadas: (LxAxP): 45x50x80 cm 

Peso: 5500g 

Cor vermelho.  

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

5 3 Un GANGORRA CAVALINHO, em plástico rígido, 

funciona como gangorra. Seu material é de fácil limpeza, 

possui assento anatômico, proporcionando conforto e 

segurança ao brincar da criança. Adequado para crianças a 

partir dos 18 meses, seu formato de cavalinho possui base 

em forma de curva, e apoio para os pés, garantindo um 

balanço suave e uniforme. Os punhos são do tamanho 

ideal para que a criança tenha um apoio seguro. 

Dimensões aproximadas: (LxAxP): 45x50x80 cm 

Peso: 5500g 

Cor azul 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

6 2 Un ESCORREGADOR DESMONTÁVEL, Metal e 

plástico, 01 escada (cor vermelha), escorregador (azul), 

eixos com manipulo e travessa. 

Dimensões aproximadas:160,5x51x93 cm 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

7 3 Un ASSENTO FOFINHO EM FORMA DE PNEU, com 

fundo de 3 cm de espessura. Com abertura, permitindo 

estender as perninhas e entrar e sair à vontade, para quem 

esta aprendendo a sentar Em espuma D28, revestido por 

Corano Náutico com proteção antimicrobiana, tratamento 

ultravioleta, antichama, de fácil limpeza. Fechamento com 

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

   



Interno aproximadamente 40 cm. Pequeno, com diâmetro 

total de 50 cm, diâmetro interno de 30 cm. Cores diversas 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

8 1 Conjunto TRAVE DE GOL COM BOLA, Plástico, 02 traves 

laterais, 02 travessões, rede, bola. Dimensões 

aproximadas: 116x50,5x98 cm 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

9 16 Un TAPETE ALMOFADA 2 M X 2 M 

Tapete - almofada com dimensões aproximadas de 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 com dimensões aproximadas de 13 cm x 13 cm x 

13 cm. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

10 1 Un PLAYGROUND CASA NA ÁRVORE 

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.  

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

11 1 Un PISCINA DE BOLINHAS 

Medidas aproximadas 1,50 x 1,50 m, acompanha 1.500 

bolinhas não tóxicas, com ferragens, rede, telhado colorido 

(em material vinílico) e tapete EVA. Estrutura fabricada 

em aço galvanizado. 4 laterais de madeira revestida com 

uma grossa camada de espuma, recoberta com uma capa 

vinílica. Entrega, montagem e instalação no local. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

12 4 Un COLCHÃO ATIVIDADES BORBOLETA - Com 

textura diferenciada, cores brilhantes e com som, este 

lindo colchão de atividades vai divertir o bebê. É fácil de 

transportar, vira uma bolsinha e quando abre se transforma 

num lindo colchão de atividades em formato de borboleta. 

Idade sugerida: a partir do nascimento 

Dimensões aproximadas: (LxAxP): 4x50x65 cm Peso: 

1200g 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

13 4 Conjunto BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE 

BLOCOS DE MONTAR 1000 PEÇAS – Tamanho 

aproximado das peças 2,5 cm à 5cm. 

Indicação: maiores de 3 anos. Cores clássicas. Material: 

plástico. Acondicionado em uma linda bolsa de PVC 

cristal transparente com alça. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

14 2 Un CAMA ELÁSTICA - 2.44 mts Diametro 

(aproximadamente) Cama elástica super resistente e fácil 

de montar, não possui parafusos em sua montagem. 

Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, o que permite 

ficar montada ao tempo sem problemas de ferrugem ou 

corrosão. Lona de salto com proteção UV e sem emenda. 

Aço com parede de 1,88mm, a Mais Resistente do 

Mercado! Estrutura em aço galvanizado a fogo 48 molas, 

6 tubets, 3 pés em w, 6 curvas. Altura até a lona de 

   



salto:53cm Altura total de 1.65 Rede de proteção lateral 

multicolorida  

Dimensões aproximadas: (LxAxP): 244x175x244 cm 

Peso: 38000g 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

15 1 Conjunto BALANÇOS COM ESCORREGADORES - Baby Play 

Plus Duplo - balanço com estrutura em plástico e 2 

balanços em forma de jatinho para 1 criança. 2 

escorregadores compostos por 3 itens cada um : 1 rampa, 

1 escada, 1 tirante central, sendo uma rampa reta e uma 

rampa curva escadas com 4 degraus, sendo que o último 

degrau (mais alto) fica livre para apoio dos pés e nivelado 

com o início da rampa corrimão incorporado à própria 

escada, sem saliências. topo da escada com 2 laterais altas 

o suficiente para dar segurança a crianças menores. a cone   

Dimensões aproximadas: (LxAxP): 325x120x495 cm  

Peso: 18000g 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

16 1 Un BALANÇO AVIÃO VERMELHO - Este balanço tem 

formato de avião com volante e chave para simular o 

cockpit. Acompanha cordas de nylon e ganchos para 

fixação em terraços e etc. 

Idade sugerida: 6 meses a 3 anos 

Dimensões aproximadas: (LxAxP): 69x33x29 cmPeso: 

5000g 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

17 1 Un BALANÇO MODELO CARRINHO - Balanço Cars 

Projetado para dar total segurança para a criança. Cordas 

em plástico resistentes e 02 ganchos para fixação, além de 

cinto de segurança. Temático no formato de carrinho. 

Dimensões aproximadas: 68 x 33,5 x 27 cm. Idade 

sugerida: 6 meses a 3 anos 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

18 1 Un BALANÇO EM FORMATO DE OVO - Balanço Eggs 

Amarelo 

Em forma de ovo com patinhas flexíveis, que se movem 

com o balanço. Diferente, colorido, divertido e seguro. 

Acompanha ganchos Idade sugerida: 6 meses a 3 anos 

   



Dimensões aproximadas:(LxAxP): 42x38x37 cm Peso: 

2500g 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

19 4 Un BANCO EM FORMATO DE LÁPIS - Ideal para 

escolas, condomínios e outras áreas de lazer Capacidade: 4 

crianças Alta durabilidade. Produzido em plástico rígido e 

com estrutura metálica. Material durável e de fácil 

limpeza. 

Medidas aproximadas:  

Comprimento 1,60m; Largura 0,37m; Altura 0,82m; 

Sem limite de idade 

Com 4 lápis no assento e 4 lápis no encosto. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

20 1 Un GANGORRA CAMELO 4 LUGARES - Com 4 lugares, 

gangorra com formato de camelo tem 2 cabeças nas 

extremidades e uma corcova no meio. Os espaços para as 

crianças são proporcionais entre si. São empilháveis, 

facilitando o armazenamento quando não estiverem em 

uso. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

21 2 Un TÚNEL DE BRINQUEDO INFANTIL 1,70M - Túnel 

para recreação feito com mola de aço e tecido de algodão 

resistente. Perfeito para brincadeiras super divertidas e 

ainda fica lindo na decoração do quarto, da escola ou 

brinquedoteca. 

Medidas aproximadas: 

Altura: 50.00 cm 

Largura: 50.00 cm 

Comprimento: 170.00 cm 

Peso: 1600 g 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

22 1 Un CASINHA INFANTIL ENCANTADA AMARELA - 

com Portas Tipo Vai-Vem. 

Acessórios Internos: Mesinha e Banquinho Fixos. Fácil de 

montar.  

Material: Poliestireno média densidade 

Medidas aproximadas: 1,23m X 1,22m X 1,28m 

   



(ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

23 2 Conjunto ALFABETO EDUCACIONAL EM EVA – QUEBRA-

CABEÇA - Material: espuma de EVA, tapete de E.V.A. 

Infantil estampa de letras Alfabeto c/ 30 peças. Tamanho 

aproximado 12 x 12cm. Tamanho aproximada de cada 

quadrado 12cm. Espessura de 8mm. Sem lateral. Lavável. 

Atóxico. Prático tapete que diverte e protege seu bebê 

contra tombos e baixa temperatura vindo do piso. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

24 2 Un PLAYGROUND MÉDIO COM CERCADO DE 

CORDAS - Um excelente Playground com 11 brinquedos. 

Ideal para crianças de 03 a 10 anos. Brinquedo fabricado 

em madeira de Lei, com parafusos e correntes 

galvanizados.  

Colorido nas cores azul, vermelho e amarelo. 

Contém os seguintes brinquedos: 

• 01 escorregador; 

• 01 gangorra; 

• 01 escada horizontal; 

• 01 balanço de pneu com corda; 

• 01 par de argolas; 

• 01 brinquedo vai e vem; 

• 01 barra; 

• 01 banquinho de balanço em madeira com corda; 

• 01 escada vertical; 

• 01 ferro para escorregar tipo bombeiros; 

• 01 casa tarzan com cobertura em telhas e cercada 

por cordas. 

FICHA TÉCNICA 

Medidas aproximadas: 

•  Comprimento: 4.65 m 

•  Largura: 2.50 m 

•  Altura: 2.40 m 

•  Material: Madeira de Lei 

•  Peso do Produto: 130kg 

•  Recomendado para crianças até 10 anos. (Desde 

que não exceda a altura de 1.20m e 30 kg por criança). 

   



•  Garantia de 03 meses contra qualquer defeito de 

fabricação. 

Entregar montado e instalado no local definido. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

25 2 Un BALANÇO TRADICIONAL EM FERRO - 4 

CADEIRAS- Confeccionado em tubo de aço, resistente 

ação do tempo (sol e chuva), cano de 2,5" e pintura epóxi 

(eletrostática) que possui uma durabilidade maior que tinta 

comum. Assento em aço galvanizado e madeira de 

eucalipto com pintura sintética automotiva colorida. 

Fácil instalação, podendo ser chumbado ou parafusado. 

Idade máxima recomendada: 10 anos. Peso máximo 

recomendado: 60kg em cada assento. 4 lugares (Seis Pés): 

Medidas aproximadas: Altura: 2,00 m Largura / 

Profundidade: 1,50 m Comprimento: 4,00 m. 

Entregar montado e instalado no local definido. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

26 2 Un ESCORREGADOR DE FERRO – Medidas 

aproximadas: 

Altura: 1,4m. 

Comprimento: 2,00m. 

Largura: 42cm. 

Escada com quatro degraus. 

Produzido em ferro e pintado com esmalte sintético. 

Peso máximo suportado: 75kg. 

Idade recomendada: de 3 a 100 anos. 

Entregar montado e instalado no local definido. 

(cfe. modelo sugestão constante no Anexo XI) 

   

TOTAL  

 


