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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação. 

 

2. OBJETO:  

2.1.  Contratação de empresa para fornecimento e montagem de playground nas escolas 

municipais, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria 

Municipal de Educação, deste munícipio de Planalto PR, observadas as características e 

demais condições definidas no edital e seus anexos. 

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1.  Marcelo Felipe Schmitt e Marli Salete Dickel de Lima. 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 

4.1.  A realização de processo de licitação se faz necessário pela importância pedagógica 

atribuída a esse espaço e as brincadeiras que os brinquedos proporcionam, pois os 

mesmos são capazes de motivar as crianças a agir socialmente, ajudando umas às outras 

na diversão e aprendizado, nesse sentido, o significado do brincar vai além da diversão 

em si, significa aprender a resolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e 

conseguir se expressar de forma legitima através de situações que são relevantes e muito 

significativas. Assim os espaços e os brinquedos juntamente com as  brincadeiras e jogos 

podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de educação para o 

educado através da orientação e observação, o mesmo pode avaliar e compreender como 

acontece o desenvolvimento social, cultural, emocional, físico-motor de cada indivíduo. 

4.2.  Sendo também de grande importância para as escolas, pois necessita-se destes 

espaços externos para o bom desenvolvimento das nossas crianças. 

4.3.   A referida aquisição é necessária tendo em vista que os atuais brinquedos usados 

nas escolas municipais pelas crianças, estão deteriorados pelo uso e pelas condições 

climáticas, não sendo assim seguros; 

4.4.  É necessário ofertar às crianças parques infantis de qualidade que atendam as 

normas de Segurança e de prevenção de acidentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); 

4.5.  Vale ressaltar que os brinquedos serão utilizados pelos alunos das escolas durante o 

funcionamento da mesma, enquanto no período que as escolas encontram-se fechadas 

os brinquedos estarão disponíveis para o uso das crianças do público em geral; 

4.6.  Um ambiente de lazer onde tenha um playground seguro e com equipamentos de 

qualidade promove lazer, incentiva o convívio em sociedade e causa alegria e 

descontração para as crianças, essas que tem assegurado em lei, Constituição Federal e 

ECA, o direito ao lazer, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, que 

deve ocorrer por meio de políticas públicas pelos entes federados. 
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4.7.  O valor estimado foi apurado a partir do menor valor dos orçamentos apresentados, 

obtidos entre empresas distintas, Banco de Preço e Licitações anteriores de outros 

munícipios vizinhos; 

4.8.  Responsável pela cotação de preços: Ederson Altino Kobs. 

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTD UN VALOR UNT VALOR TOTAL 

1 Parque Infantil Colorido com estrutura principal 

confeccionada com colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm cada lado com 3 

reforços internos e com 1" (polegada) de largura, 

com cantos ovalizados, espessura das paredes 

3mm e pintura com tinta a pó de poliester marrom; 

Contendo: 

5  Plataforma, com 4 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm; 1 patamar 

confeccionado com estrutura em aço galvanizado 

e assoalho em plástico reciclado, medindo 

aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do 

patamar em relação ao nível do solo 1400mm. 

Telhado (Cobertura formato de pirâmide 

quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 

650mm em polietileno rotomoldado parede 

simples cor colorido 

2 Plataforma, com 4 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm; 1 patamar 

confeccionado com estrutura em aço galvanizado 

e assoalho em plástico reciclado, medindo 

aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do 

patamar em relação ao nível do solo 1200mm. 

Telhado (Cobertura formato de pirâmide 

quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 

650mm em polietileno rotomoldado parede 

simples cor colorido 

1 Plataforma, com 4 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm x 2800 mm; 1 

patamar confeccionado com estrutura em aço 

galvanizado e assoalho em polímero reciclado, 

medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar 

em relação ao nível do solo 1400 mm; 

1 Plataforma, tipo MP. Com 6 colunas em 

polímero reciclado com acabamento em 

polietileno, medindo 110 mm x 110 mm x 4000 

mm; patamar sextavado confeccionado com 

estrutura em aço galvanizado e assoalho em 

polímero reciclado, medindo 1730 mm entre as 

1 UN R$ 101.248,00 R$ 101.248,00 
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faces paralelas; altura do patamar em relação ao 

nível do solo 1800 a 2000 mm; telhado (cobertura 

da torre em forma sextavada) medindo no mínimo 

1730 mm entre as bordas paralelas, 

confeccionado em polietileno rotomoldado parede 

dupla cor colorido. 

   1  Rampa de cordas (com pega mão de 

segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm 

estrutura em aço tubular galvanizado, com 

diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de 

espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura 

eletrostática, cor colorido sem ângulos retos.  

Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador 

em polietileno injetado. 

1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 

690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado 

com parede dupla cor colorido; Portal de 

segurança em polietileno rotomoldado cor 

colorido. 

1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 

540mm com 6 degraus em sulcos em polietileno 

rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal 

de segurança em polietileno rotomoldado cor 

colorido 

1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 45º 

diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 

1020mm com furo central de 750mm em 

polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de 

saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm 

parede dupla de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro    

interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor 

colorido. 

   1  Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º 

diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 

1020mm com furo central de 750mm em 

polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de 

saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm 

parede dupla de polietileno rotomoldado cor 

colorido. 

   1 Escorregador espiral (Caracol) com seção 

de deslizamento de 3700mm de comprimento e 

largura de 540mm, vista superior com diâmetro 

externo de 1600mm x 1900mm altura em 
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polietileno rotomoldado com parede dupla cor 

colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado 

com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm 

comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck 

auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 

861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com 

dimensão 800mmx900mm em polietileno 

rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra 

de acesso tubo metálico galvanizado com 

diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 

765 de comprimento 

1  Escalada de disco; Confeccionado em aço 

tubular com Diâmetro de 42,4 mm com altura de 

2800mm; com 4 disco em polietileno rotomoldado 

parede dupla, Para patamar com altura de 1400 

mm; Pega mão confeccionado em aço tubular 

diâmetro de 1”, galvanizado. Cor colorido 

1 Decida, tipo cano de bombeiro; 

Confeccionado em aço tubular com Diâmetro de 

42,4 mm com altura de 2800mm; Para patamar 

com altura de 1400 mm; Pega mão confeccionado 

em aço tubular diâmetro de 1”, galvanizado. Cor 

colorido; Escada marinheiro, em aço galvanizado 

pintura eletrostática com 4 degraus, 

confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", 

espessura de parede de no mínimo 1,55 mm; cor 

colorido 

1 Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; 

Confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na 

coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para 

patamar com altura de 1400 mm; Pega mão 

confeccionado em aço tubular diâmetro de 1" , 

galvanizado. Cor colorido  

1  Tubo com desnível de 400mm comprimento 

1600mm com diâmetro    interno de 750mm em 

polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange 

(Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo 

central de 750mm em polietileno rotomoldado cor 

colorido 

1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 

750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 

Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido. 

1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos 

aberto em polietileno, suspenso    por correntes 
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galvanizadas; Estrutura em aço tubular com 

diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; 

Correntes galvanizadas; 1600mm de 

comprimento; 2 Assentos com dimensão de 

460mm x 225mm de polietileno rotomoldado 

parede dupla cor colorido com encaixe de fixação 

   1  Escorregador duplo com dimensão de 

2600mm de comprimento x 900mm de largura 

com cada seção de deslizamento de 390mm e de 

largura em polietileno rotomoldado cor colorido; 

Barra transversal de segurança em polietileno 

rotomoldado cor colorido 

1  Passarela curvada (côncava) com 

dimensão 1950mm x 820mm de largura com 

assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda 

corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço 

galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 

polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de 

diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor 

colorido 

1 Passarela reta com dimensão 1950mm x 

820mm de largura com assoalho de madeira 

plástica cor itaúba; Guarda corpo 

(Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, 

com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e 

parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 

de polegada pintura eletrostática cor colorido.  

   1  Escada com 5 degraus, dimensão 

aproximada de 1650 mm de comprimento x 

600mm de largura em polietileno rotomoldado 

parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda 

corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura 

eletrostática com diâmetro de 25,40mm e 

espessura de 1,95mm; 

2 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 

750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 

Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido 

1 Escorregador ondulado com dimensão de 

2350mm x 540mm de largura, seção de 

deslizamento com largura de 460mm com parede 

dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido; 

Portal de segurança em polietileno rotomoldado 

cor colorido. 

   1  Escorregador curvo com dimensão de 
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2600mm x 590mm de largura, seção de 

deslizamento com comprimento de 2500mm x 

largura de 480mm com parede dupla em 

polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de 

segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 

6     Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm 

em polietileno rotomoldado parede dupla cor 

colorido 

1 Escada, tipo 1 Degrau. Degrau 

confeccionado em polietileno rotomoldado cor 

colorido; Pega mão confeccionado em aço tubular 

diâmetro de 1”, galvanizado. Para altura de 400 

mm cor colorido 

1 Conjunto de pega mão confeccionado em 

aço tubular diâmetro de 1”, galvanizado. Cor 

colorido 

2 Kit jogo da velha com 9 cilindros em 

polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 

internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm 

de altura; Haste superior e inferior em aço 

galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 

820mm de comprimento 

1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas 

diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado 

cor colorido; 1 Acabamento de colunas em 

polietileno rotomoldado cor colorido. 

2 Parque Infantil Colorido com estrutura principal 

confeccionada com colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm cada lado com 3 

reforços internos e com 1" (polegada) de largura, 

com cantos ovalizados, espessura das paredes 

3mm e pintura com tinta a pó de poliester marrom; 

Contendo: 

3  Plataforma, com colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm; 1 patamar 

confeccionado com estrutura em aço galvanizado e 

assoalho em plástico reciclado, medindo 

aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do 

patamar em relação ao nível do solo 1400mm. 

Telhado (Cobertura formato de pirâmide 

quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 

650mm em polietileno rotomoldado parede simples 

cor colorido 

1 Plataforma, com 4 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm x 2500 mm; 1 

patamar confeccionado com estrutura em aço 

2 UN R$ 52.613,00 R$ 105.226,00 
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galvanizado e assoalho em polímero reciclado, 

medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar 

em relação ao nível do solo 400 mm Telhado 

(Cobertura formato de pirâmide quadrangular) 

dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em 

polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 

1 Plataforma, com 3 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm  x 2800 mm; 1 

colunas em alumínio em formato de "L" com  

11x11cm x 3000 mm1 patamar confeccionado com 

estrutura em aço galvanizado e assoalho em 

polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; 

altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 

mm; sem cobertura 

1 Plataforma auxiliar, com 2 colunas em 

alumínio em formato de "L" com  11x11cm x 2500 

mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em 

aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, 

medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar 

em relação ao nível do solo 400 mm; sem 

cobertura. 

   1  Rampa de cordas (com pega mão de 

segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm 

estrutura em aço tubular galvanizado, com 

diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de 

espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura 

eletrostática, cor colorido sem ângulos retos.  

Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador 

em polietileno injetado. 

1 Escalada, tipo torcida, em aço tubular 

galvanizado com pintura eletrostática, com 

comprimento aproximado de 2600 mm e largura de 

425 mm, para patamar com altura de 1400 mm 

   1  Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º 

diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 

1020mm com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída 

(ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede 

dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 

   1 Escorregador espiral (Caracol) com seção 

de deslizamento de 3700mm de comprimento e 

largura de 540mm, vista superior com diâmetro 

externo de 1600mm x 1900mm altura em 

polietileno rotomoldado com parede dupla cor 

colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado 
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com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm 

comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck 

auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 

861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com 

dimensão 800mmx900mm em polietileno 

rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra 

de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro 

de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de 

comprimento 

1  Escada, tipo horizontal, confeccionada em 

aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", e 

dimensão aproximado de 2000mm de comprimento 

e largura de 550mm com 10 degraus, galvanizado 

pintura eletrostática, cor colorido. 

1 Escorregador duplo com dimensão de 

2600mm de comprimento x 900mm de largura com 

cada seção de deslizamento de 390mm e de 

largura em polietileno rotomoldado cor colorido; 

Barra transversal de segurança em polietileno 

rotomoldado cor colorido. 

1 Circuito de discos, com estrutura em tubo 

com diâmetro de 42,4 mm em metal galvanizado 

com dimensão 960mm de largura x 2000 mm de 

comprimento, com 4 tubos como haste verticais, e 

4 discos de 35cm de diâmetro em polietileno 

rotomoldado parede dupla cor colorido, na parte 

inferior para fixação ao solo, com correntes 

galvanizadas a quente 

1  Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 

750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 

Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido; 

1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 

750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 

Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido 

   1  Rampa de tacos (com pega mão de 

segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm de 

comprimento X 790mm de largura, assoalho em 

madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal 

aço galvanizado perfil tubular quadrado 

30mmx30mm e 2mm de espessura 

1  Passarela curvada (côncava) com 

dimensão 1950mm x 820mm de largura com 
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assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda 

corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço 

galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 

polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de 

diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor 

colorido 

1 Ábaco em polietileno rotomoldado parede 

dupla contendo números de 0 a 5 nas duas 

extremidades e no centro, 5 hastes de metal 

horizontal com bolinhas injetadas. 

2 Par de pega mão confeccionado em aço 

tubular diâmetro de 1”, galvanizado. Cor colorido 

   1  Escada, tipo marinheiro, em aço 

galvanizado pintura eletrostática 3 degraus, com 

comprimento aproximado de 425 mm e largura de 

400 mm,  

4     Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm 

em polietileno rotomoldado parede dupla cor 

colorido 

1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em 

polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 

internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm 

de altura; Haste superior e inferior em aço 

galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 

820mm de comprimento 

1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas 

diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado 

cor colorido;5 Acabamento de colunas em 

polietileno rotomoldado cor colorido. 

3 Parque Infantil Colorido com estrutura principal 

confeccionada com colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm cada lado com 3 

reforços internos e com 1" (polegada) de largura, 

com cantos ovalizados, espessura das paredes 

3mm e pintura com tinta a pó de poliester marrom; 

Contendo: 

1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em 

alumínio em formato de "L" com  11x11cm; 1 

patamar confeccionado com estrutura em aço 

galvanizado e assoalho em plástico reciclado, 

medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; 

altura do patamar em relação ao nível do solo 

1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide 

quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 

650mm em polietileno rotomoldado parede simples 

cor colorido. 

1 UN R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 
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1 Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em 

alumínio em formato de "L" com  11x11cm x 2800 

mm; 1 colunas em alumínio em formato de "L" com  

11x11cm x 3000 mm1 patamar confeccionado com 

estrutura em aço galvanizado e assoalho em 

polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; 

altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 

mm; sem cobertura 

1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em 

alumínio em formato de "L" com  11x11cm x 2500 

mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em 

aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, 

medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar 

em relação ao nível do solo 800 mm Telhado 

(Cobertura formato de pirâmide quadrangular) 

dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em 

polietileno rotomoldado parede simples cor 

colorido. 

1 1 patamar auxiliar confeccionado com 

estrutura em aço galvanizado e assoalho em 

polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm, 

fixado as torres. 

   1  Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas 

diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado 

cor colorido;3 Acabamento de colunas em 

polietileno rotomoldado cor colorido. 

   1  Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60º 

diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 

750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 

Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída 

(ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede 

dupla de polietileno rotomoldado cor colorido 

1 Escorregador curvo com dimensão de 

2600mm x 590mm de largura, seção de 

deslizamento com comprimento de 2500mm x 

largura de 480mm com parede dupla em polietileno 

rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em 

polietileno rotomoldado cor colorido 

   1 Escorregador reto com dimensão de 

1600mm x 500mm de largura, seção de 

deslizamento com largura de 410mm com parede 

dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 

Portal de segurança em polietileno rotomoldado 
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cor colorido 

1  Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 

750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 

Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido 

   1  Escada com 5 degraus, dimensão 

aproximada de 1650 mm de comprimento x 

600mm de largura em polietileno rotomoldado 

parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda 

corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura 

eletrostática com diâmetro de 25,40mm e 

espessura de 1,95mm; 

1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm 

de comprimento x 600mm de largura em polietileno 

rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão 

(Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e 

pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 

25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos 

reto 

1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 

540mm com 6 degraus em sulcos em polietileno 

rotomoldado com parede dupla cor colorido Portal 

de segurança em polietileno rotomoldado cor 

colorido. 

3     Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm 

em polietileno rotomoldado parede dupla cor 

colorido 

1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em 

polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 

internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm 

de altura; Haste superior e inferior em aço 

galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 

820mm de comprimento 

4 Parque Infantil Colorido com estrutura principal 

confeccionada com colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm cada lado com 3 

reforços internos e com 1" (polegada) de largura, 

com cantos ovalizados, espessura das paredes 

3mm e pintura com tinta a pó de poliester marrom; 

Contendo: 

1  Plataforma, com 4 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm  x 2500 mm; 1 

patamar confeccionado com estrutura em aço 

galvanizado e assoalho em polímero reciclado, 

medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar 

1 UN R$ 21.470,00 R$ 21.470,00 
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em relação ao nível do solo 800 mm 

1 Plataforma, com 3 colunas em alumínio em 

formato de "L" com  11x11cm x 2500 mm; 1 coluna 

em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm 

x 3000 mm,1 patamar confeccionado com estrutura 

em aço galvanizado e assoalho em polímero 

reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do 

patamar em relação ao nível do solo 800 mm 

1 Escada com 3 degraus, dimensão 1000 mm 

de comprimento x 600mm de largura em polietileno 

rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão 

(Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e 

pintado com pintura eletrostática com diâmetro de 

25,40mm e espessura de 1,95mm; sem ângulos 

reto. 

   1  Escorregador reto com dimensão de 

1600mm x 500mm de largura, seção de 

deslizamento com largura de 410mm com parede 

dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. 

Portal de segurança em polietileno rotomoldado 

cor colorido 

   1  Tobogã 2 Curvas com ângulo de 60º 

diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 

1020mm com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída 

(ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede 

dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 

1  Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas 

diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado 

cor colorido;3 Acabamento de colunas em 

polietileno rotomoldado cor colorido 

1 Rampa de tacos (com pega mão de 

segurança), 4 tacos, dimensão 1200mm de 

comprimento X 790mm de largura, assoalho em 

madeira plástica na cor itaúba. Estrutura de metal 

aço galvanizado perfil tubular quadrado 

30mmx30mm e 2mm de espessura. 

1     Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm 

em polietileno rotomoldado parede dupla cor 

colorido 

1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 

750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 

Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm 

com furo central de 750mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido; 
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1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em 

polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 

internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm 

de altura 165mm x 210mm de altura; Haste 

superior e inferior em aço galvanizado pintura 

eletrostática com dimensão de 820mm de 

comprimento Haste superior e inferior em aço 

galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 

820mm de comprimento. 

TOTAL: R$ 261.944,00 

 

5.1.  O valor total definido para aquisição dos itens foi de R$ 261.944,00 (Duzentos e 

sessenta e um mil e novecentos e quarenta e quatro reais). 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DO OBJETO 

6.1. A empresa deverá efetuar a entrega/instalar o objeto no local determinado na 

solicitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento da 

solicitação de compra. 

6.2.  As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta 

municipalidade. 

6.3.  As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à 

entrega e instalação do produto, é de total responsabilidade da proponente. 

6.4.  A contratada obriga-se a fornecer o objeto estritamente com as especificações 

descritas no edital, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo 

quando verificada a não conformidade com as especificações exigidas. 

6.5.  A empresa deverá entregar/montar um produto novo, de boa qualidade, livre de 

defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, 

observando rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger 

seu conteúdo contra danos durante o transporte até o local de entrega e também 

durante a instalação dos mesmos.  

6.6.  As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 

para fins de recebimento definitivo dos produtos. 

6.7.  A solicitação proveniente da Secretaria participante do contrato, após o recebimento 

definitivo dos bens, deverá ser armazenada em arquivo próprio no Controle Interno da 

Secretaria Solicitante, ou no Departamento de Compras do Município permitindo a 

fiscalização de órgão interno e externos. 

6.8.  As demais obrigações serão formalizadas em edital e contrato que devem obedecer 

a legislação vigente, assim como obedecer o que rege a lei 8.666/93, lei complementar 

123/2006 e 147/2014, decreto municipal 2727/2007 e demais legislações aplicáveis. 

6.9.  Caso necessária a substituição do objeto por defeito ou incompatibilidade com o 

objeto solicitado o fornecedor terá o prazo de no máximo 30 (trinta) dias corridos. A 

empresa será comunicada via e-mail e/ou telefone. 
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7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1.  O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do objeto, e 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 

acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 

7.2.  O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 

nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada. 

7.3.  Qualquer dano que vier a ocorrer durante o transporte correrá por conta da 

contratada, devendo a mesma repor o objeto danificado ou, ainda, caso algum produto 

não corresponda ao exigido ou apresente defeitos que impeçam ou prejudiquem seu 

uso, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da notificação expedida pela Secretaria, a sua substituição, visando ao 

atendimento das especificações, sem prejuízo da aplicação das sanções.  

7.4.  A Secretaria requisitante poderá, a qualquer tempo durante este processo, solicitar 

documentos ou informações relativas aos produtos ofertados. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Receber o objeto, disponibilizando local, data e horário;  

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos;   

8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado;  

8.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.  

 

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1.  O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo 

Secretário Municipal de Administração, Marcelo Felipe Schmitt. 

 

Planalto – PR, 29 de Setembro de 2022. 

 

 

Marcelo Felipe Schmitt 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

Marli Salete Dieckel de Lima 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 


