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00000001 Lote 01 - Cota Principal - 
1 099.001.901 KIT VÔLEI UN 100

100 peças de Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência
às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que
permite enchimento com água ou areia, hastes de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura.
Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm;
comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%.  Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1
e ABNT NBR NM 300-3. 

221.533,002.215,33

2 099.001.902 KIT BASQUETE INFANTIL UN 100
100 peças de Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por base com
tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura,
tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura Máxima:
228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%.  Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR
NM 300-3. 

140.933,001.409,33

3 099.001.903 KIT GOL DESMONTÁVEL (PAR) UN 100
100 peças de Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para
maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois
travessões e duas traves com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe,
sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x
altura: 88 cm x comprimento: 125 cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e
ABNT NBR NM 300-3. 

218.533,002.185,33

4 099.001.904 ESCORREGADOR COM BALANÇO UN 50
50 peças de Escorregador com Balanço - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para
maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto
por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com trombina que serve de cabide, além de
contribuir para o aspecto lúdico , proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as
laterais com sistema de travamento com rosca, cadeira de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 8mm. Início da
rampa e degraus com textura antiderrapante. Possuir acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 182 cm x
altura: 115 cm x comprimento: 165 cm.  
Dimensões com tolerância de +/- 5

175.750,003.515,00

5 099.001.905 ESCORREGADOR GRANDE - UN 50
50 peças de Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma
escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em
um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao
brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixadas por uma barra central. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante.
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após
o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm.  Dimensões com tolerância
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

147.413,502.948,27

6 099.001.906 ESCORREGADOR PEQUENO UN 50
50 peças de Escorregador Pequeno – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para
maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto
por uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável que serve como
cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade
ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as laterais. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante.
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após
o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm.  Dimensões com tolerância
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

112.200,002.244,00

7 099.001.907 ESCORREGADOR COM BALANÇO DUPLO UN 50
50 peças de Escorregador com Balanço Duplo - Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas com
aditivos anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por
uma escada com corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com trombina que serve de cabide, além de
contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa ondulada, fixada as laterais com
sistema de travamento com rosca, duas cadeiras de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 8mm. Início da rampa e
degraus com textura antiderrapante. Possuir acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. Dimensões
aproximadas: largura 244cm x altura 118cm x 170cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

251.666,505.033,33

8 099.001.908 GANGORRA 1 LUGAR UN 50
50 peças de Gangorra 1 lugar - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Em peça única, com 1 par de
manoplas. Textura antiderrapante no assento, no encosto para a s costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de
rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida
útil. Dimensões aproximadas: largura 28cm x altura 50cm x comprimento: 90 cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

20.833,50416,67

9 099.001.909 GANGORRA 2 LUGARES UN 50
50 peças de Gangorra 2 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Em peça única, com 2 pares de
manoplas. Textura antiderrapante no assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de
rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida
útil. Dimensões aproximadas: largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 115 cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

31.150,00623,00

10 099.001.910 GANGORRA 3 LUGARES UN 50 42.866,50857,33
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00000001 Lote 01 - Cota Principal - 
50 peças de Gangorra 3 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Em peça única, cores diversas, com 4
pares de manoplas duplas para o uso simultâneo por até três crianças, garantindo total segurança inclusive na posição central.
Textura antiderrapante no assento e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes.
As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 42 cm x
altura: 48 cm x comprimento: 145 cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004
Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. 

11 099.001.911 TÚNEL LÚDICO UN 50
50 peças de Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático que garantam resistência a intempéries. Composto
por 4 módulos produzidos pelo processo de rotomoldagem, acoplamento dos módulos por encaixes e sistemas de fixação que não
fiquem exponham riscos as crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho com chaminé e fumacinha, aberturas laterais que
permitam visualização interna. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões
aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas,
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

164.166,503.283,33

12 099.001.912 TÚNEL LÚDICO II UN 50
50 peças de Túnel Lúdico II - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Composto por 4 módulos autoencaixáveis e expansíveis com base
em formato de rodas de trem no desenho original da peça, multicolorido, com duas estruturas curvas para entrada e saídas das
crianças com topo em formato de chaminé circular e representação de farol com carinha feliz, dois níveis de aberturas laterais que
permitem que a criança escale com facilidade e segurança e também servem para visualização interna . Produto com acabamento
arredondado. Dimensões aproximadas: altura 112 cm x largura 90 cm x comprimento 224 cm.Dimensões aproximadas: altura 144
cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1
e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM
G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da
ABNT NBR 14922:2013.

250.500,005.010,00

13 099.001.913 CASINHA DE BONECA UN 50
50 peças de Casinha de Boneca - Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas com aditivos anti-UV e
antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deve possuir aberturas em pelo menos três lados,
telhado duas águas, tábua de passar com ferro, balcão externo na janela, porta vai e vem com telhado pestana, pia com fogão e
balcão de cozinha, janela de correr, janela colonial e soleira. As paredes devem possuir textura que simulam uma construção real
interna e externamente. Dimensões aproximadas: largura: 125 cm x altura 138 cm comprimento 155 cm.  Dimensões com
tolerância de +/- 5%. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Produto com
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas,
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

406.666,508.133,33

14 099.001.914 GIRA-GIRA 3 LUGARES UN 50
50 peças de Gira-gira 3 Lugares – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Colorido, contendo: base, três assentos anatômicos,
antiderrapantes e com apoio para os pés, volante central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado.
Dimensões aproximadas: altura: 53cm x diâmetro: 97cm.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT
NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

159.833,503.196,67

15 099.001.915 GIRA GIRA 4 LUGARES UN 50
50 peças de Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Composto por 4 assentos, volante,
base e eixo central metálico. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas
devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura: 60cm x diâmetro: 155cm.  Dimensões com
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

232.633,504.652,67

45.723,59 2.576.679,00Total ->
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00000002 Lote 02 - Cota Principal - 
16 099.001.916 PLAYGROUND I UN 5

05 - Playground I - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a
quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios
vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha.
Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento de água.
Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com acabamento
arredondado. Dimensões aproximadas: largura 150cm x altura 155cm x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%.
Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 – Playgrounds. 

38.873,357.774,67

17 099.001.917 PLAYGROUND II UN 5
05 - Playground II - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a
quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios
vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico
rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com
volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da
água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 339cm (largura) x 155cm (altura) x 245cm (comprimento).
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 – Playgrounds. 

70.316,6514.063,33

18 099.001.918 PLAYGROUND III UN 5
05 - Playground III - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a
quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios
vazados, um escorregador tubo com sustentação, uma escada com 5 degraus confeccionada em madeira plástica, com estrutura
em metal, guarda-corpo metálico com dupla proteção contendo pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com rampa
contínua, ponte de passagem, aro de basquete e jogo da velha com nove faces (opcional). Módulos com aberturas inferiores,
paredes em diferentes formatos e telhado. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de
peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 417cm x altura 198cm x comprimento 339cm.
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 – Playgrounds. 

127.950,0025.590,00

19 099.001.919 PLAYGROUND IV UN 5
05 - Playground IV - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a
quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por duas escaladas contendo 5 degraus cada com
orifícios vazado, um escorregador tubo, dois escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico
duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de
segurança, aro de basquete e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulos com aberturas inferiores, paredes em
diferentes formatos e telhado. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) x 212cm (altura) x
520 (comprimento).  

179.166,6535.833,33

20 099.001.920 PLAYGROUND V UN 5
05 - Playground V - Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestéticos e anti-uv que protege contra efeitos de
raios solares garantindo a durabilidade e a cor original original do produto, composto pelas seguintes peças; 4 módulos
rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas
a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada modulo: 910 mm de
comprimento X 910 de largura X 1.94mm de altura. 04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo
aproximadamente cada 1.320mm de comprimento X 410mm de largura externa X largura interna de 297mm. 04- telhados
rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento X 910mm de largura X 600mm de altura. Acabamentos
superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. 08 janelas abertas com extremidades
arredondadas. 01- Pontes retomoldada, que faz a ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de
comprimento X 591mm de largura X 161mm de altura. 02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de
comprimento X 30mm de largura X 433mm de altura. 02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente
de 1.220 mm de comprimento X 65mm de largura X 1.100 mm de altura. Todas as peças são encaixadas pelo total de 36 roscas
de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de bolinhas interna rotomoldada nas
medidas aproximadadas de 1.200mm de comprimento X 920 mm de largura X 520 mm de altura. Em conformidade com a norma
NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Dimensões do produto montado: 5.400mm
de comprimento X 2.700mm de largura X 2.030mm de altura.

204.266,6540.853,33

21 099.001.921 PARQUE 1 UN 5
05 - Parque 1 - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com
acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo duas torres, em alturas diferentes, com colunas em composto
rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e uma cobertura com área mínima de
1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de
reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes
atividades: 2 escorregadores grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno
em polietileno  rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento ; 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno
rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e
às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda
corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada
através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 4 portais de passagem com
aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas.Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser
em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de
boa solidez e resistente as intempéries.Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente
devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi.O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos
acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto
com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina
de no mínimo 2700 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa
calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima
de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a

154.743,6530.948,73
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00000002 Lote 02 - Cota Principal - 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

22 099.001.922 PARQUE 2 UN 5
05 - Parque 2  - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com
acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido
oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de
1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de
reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes
atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador
pequeno em polietileno  rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno
rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e
às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de
bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “  e 1 1/4 “, fixada à torre e ao
solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla,
fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em
curva perfazendo 90º com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo
aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com
quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4”,
medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além
de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas
utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação
antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da
plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo
deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança.
Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2700 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso
Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012;
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar
Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR
14922:2013.

329.033,3565.806,67

23 099.001.923 PARQUE 3 UN 5
05 - Parque 3 - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com
acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem
na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e
estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço
carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no
mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono
de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4
degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “  e 1 1/4 “, fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande
duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com
duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a
torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno
rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno
rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo
de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro
mínimo de 3/4”, medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1
escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8”, com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo
aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado;1 escorregador espiral, em polietileno
rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em
tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de
1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura
metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas
para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x
1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve
ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas
as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e
acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso
de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 -
Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2700 horas, atendendo as
exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo
as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo
as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

444.350,0088.870,00

24 099.001.924 PARQUE 4 UN 5
05 - Parque 4 - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de reciclagem com
acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo quatro torres, com colunas em composto rígido oriundo de
reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e quatro coberturas com área mínima de 1,7m² em
polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à
estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1
escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos
de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com
no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “  e 1 1/4 “, fixada à torre e ao solo/piso; 1
escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1
escorregador grande curvo, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas
curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por

575.936,65115.187,33
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00000002 Lote 02 - Cota Principal - 
flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com
aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado
medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escalada de cordas
em aço carbono de no mínimo 1 5/8”, com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escorregador espiral, em
polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em
plástico em tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo;2 pontes de passagem, com comprimento
mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com
estrutura metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos
de tubos com diâmetro de 1”, com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso;1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de
aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos,
fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os
parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade,
atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes
metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e
acabamento em pintura epóxi.O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso
de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 -
Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2700 horas, atendendo as
exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo
as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo
as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

424.927,39 2.124.636,95Total ->

00000003 Lote nº 03 - Cota Reservada - 
25 099.001.925 CARROSSEL ADAPTADO ACESSÍVEL (PNE) UN 10

10 unidades de CARROSSEL ADAPTADO ACESSÍVEL (PNE) 
Equipamento multiuso, com característica  para promover brincadeira de girar para utilização de público cadeirantes andantes e
crianças com deficiência motora, estimulando assim de maneira voluntaria fazer a pratica de força muscular, agilidade,
coordenação, equilíbrio que são características fundamentais para a sua manutenção da musculatura incentivando assim
movimentações no físico, também no cognitivo.  Com característica construtiva a seguir: Estrutura em tubo de 1’’,  ¼’’,  1.1/2’,  3’’ e
3’’1/2’’, com acentos radiais formada por quatroanéis semicircular primário e haste secundários ligados por nervuras que
convergem para o centro, aonde os receptáculos fica soldados ao eixo, tendo dois rolamentos compatíveis com a carga de peso
sendo um paralelo e outro cônico. Contém um barco para acomodação de uma cadeira de rodas contendo em seu interior trava
rodas auto regulável deslizante com rampa de acesso em alumínio xadrez e haste de travamento e do lado oposto os acentos
radiais com capacidade para quatro usuários. Medidas mínimas aproximadas: diâmetro 2,20 x 0,85 mt. Área de circulação diâmetro
3,20 mt.

353.466,7035.346,67

26 099.001.926 GANGORRA COM ENTRADA PARA CADEIRA DE RODAS – FRONTAL ADAPTADO (PNE)UN 10
10 unidades de GANGORRA COM ENTRADA PARA CADEIRA DE RODAS – FRONTAL ADAPTADO (PNE) 
Equipamento multiuso, com característica, para promover brincadeira oscilante movimento baixa e levante com cadeira
astronauta., para utilização de público cadeirantes, andantes ecrianças com deficiência motora, estimulando assim de maneira
voluntaria fazer a pratica de força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio que são características fundamentais para a sua
manutenção da musculatura incentivando assim movimentações no físico, também no cognitivo. Com característica seguir
:Cavalete em tubo seção retangular 100x0,40x2,00mm., com base metálica chapa semi redonda de ¼’’ .,medido 250x180mm.,
contendo 02 furos, para ser parafusadas com para bolt, em pisos de concreto armado. - Prancha em tubo seção quadrada de
50x50x2mm., ramal duplo, contendo um cubo para alojamento de dois rolamentos blindados para promover estabilidade da
prancha, em suas extremidades, contém um barco para acomodação de uma cadeira de rodas contendo em seu interior trava
rodas auto regulável deslizante com rampa de acesso em alumínio xadrez e haste de travamento e do lado oposto uma cadeira em
fiberglass estilo astronauta com cinto de segurança cinco pontas tipo estrela com regulagem e sistema antivandalismo instalado
junto a cadeira e lateralmente um acento para acompanhante, tendo assim a acessibilidade para 02 cadeirante e um usuário.
Medidas mínimas aproximadas:3,55x1,00x1,10mt., alt. Áreadecirculação5,00 x2,00mt.

247.100,0024.710,00

27 099.001.927 BALANÇO ACESSÍVEL ADAPTADO (PNE) UN 10
10 unidades de BALANÇO ACESSÍVEL ADAPTADO (PNE) 
Equipamento multiuso, com característica, para promover brincadeira de balançar com diversos movimentos, sendo um balanço de
correntes juvenil e um barco, para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora, estimulando
assim de maneira voluntaria fazer a pratica de força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio que são características
fundamentais para a sua manutenção da musculatura incentivando assim movimentações no físico, também no cognitivo. Com
característica a seguir: Quadro em (U) utilizando tubo seção redondo em tubo de 2’’x 2,25mm., pés em tubo seção redondo de
2’’x2,25mm., contendo duas curvas para promover estabilidade do quadro, com base metálica redondade¼’’ com diâmetro de
100mm., contendo 02 furos, para ser parafusadas com parabolt, em pisos de concreto armado. – Barco articulável em tubo seção
redondo de 1 ‘’, 1.14’’ e 1.1/2’’x2mm., com piso em chapa xadrez de 2,75mm., com rampa de acesso em alumínio xadrez e haste
de travamento - Braços em haste semi curvas em tubo seção redondo de 1.1/2’’x2mm., com cubos para acoplamentos de 16
rolamentos brindados. -Medidas mínimas aproximadas: 2,80x1,65x 2,00mt. Área de circulação 4,00 x 3,50mt.

357.366,7035.736,67

95.793,34 957.933,40Total ->


