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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES 
 

Item Cód. Especificação Quant. Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável R$ 

Valor total 

máximo 

aceitável 

01 71715 PARQUE INFANTIL GRANDE EM ALUMÍNIO 

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; Composto por no minimo: 

   5  Plataformas confeccionada em madeira 

plástica, estruturada com cantoneira metálica 

estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado 

e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado 

estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo 

em cada lado 12 vincos na  vertical de 

aproximadamente 5cm de profundidade cada para 

escoar a água da chuva. 

   1  Escorregador curvo em PLÁSTICO 

ROTOMOLDADO com secão de deslizamento com 

2600mm  X 490mm de largura 

   1  Jogo da velha composto por 9 cilindros em 

plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e 

"O" na cor preta  

   1  Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 

graus medindo 1,82m de comprimento x 75cm de 

diâmetro de abertura 

   1  Escada em aço tubular retangular de 30mm 

X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de 

comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 

720 mm de comprimento x 150mm de largura e 

20mm de espessura. 

   1  Conjunto de balanço com 02 assentos, 

estrutura em alumínio fundido revestido com 

borracha colorida, atóxica e flexível, assento 

medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura 

correntes de elo curto medindo 1,52 metros de 

comprimento. 

   2  Guarda corpo em plástico rotomoldado. 

3 UN 60.533,00 181.599,00 
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Altura após montagem de 800mm. 

   1  Passarela curvada para baixo com 

estrutura tubular de aço, com diâmetro de 

31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de 

diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de 

comprimento x 940mm de largura e altura de 

800mm. Assoalho em madeira plástica com 

travessas de itaúba. 

   1  Escada curvada com arco de 2560mm de 

comprimento  x 630mm de largura.Estrutura 

tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, 

parede 2mm, 7 degraus de diametro 25,4mm com 

parede de 2,00mm. 

   1  Tobogã em plástico rotomoldado, com 

2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro 

(aproximado), fixado a torre com painel de plástico 

rotomoldado e ao piso com seção de saída em 

plástico rotomoldado. 

   1  Passarela reta com estrutura tubular de 

aço, com diametro de 31,75mm e parede de 

2,00mm, barras verticais de diametro 9,525mm. 

Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de 

largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira 

plástica com travessas de itaúba. 

   1 Escorregador caracol em PLASTICO 

ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 

1500mm x 540mm de largura. 01 deck auxiliar em 

madeira plastica com medidas de 1000x1000mm. 

02 guarda corpos com altura de 670mm 

(necessário mínimo 800mm) em aço tubular de 

diametro de 25,4mm com parede de 1,55mm e 

hastes de 12,7mm.  

   1  Escorregador reto em plástico 

rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm 

x 530mm de largura.  

   1  Tubo horizontal em plástico rotomoldado 

medindo 2,00 metros de comprimento X 80cm de 

abertura 

   1  Rampa de cordas com estrutura tubular de 

aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e 

parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 

14,00mm e uniões em plástico injetado. 

   1  Cano escalada com estrutura de aço tubular 
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de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 

degraus em aço diametro de 25,4mm e parede de 

1,55mm intercalados 

   1 Escorregador reto duplo em PLASTICO 

ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 

2700mm x 920mm de largura. Instalado em local 

Indicado. 

02 71716 PARQUE INFANTIL MÉDIO EM ALUMÍNIO. 

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; Composta por no mínimo: 

- 03 plataformas (torres) confeccionadas em  

madeira plástica, estruturada com cantoneira 

metálica com medidas mínimas da estrutura de 

1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. 

Coberturas em plástico rotomoldado estilo 

pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em 

cada lado 12 vincos na  vertical de 

aproximadamente 5cm de profundidade cada para 

escoar a água da chuva. 

- 01 - conjunto de balanço com 02 assentos, 

estrutura em alumínio fundido revestido com 

borracha colorida, atóxica e flexível, assento 

medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura 

correntes de elo curto medindo 1,52 metros de 

comprimento. 

- 01 - guarda corpo com estrutura tubular de aço 

com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 

1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 

12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 

800mm. 

- 01 - rampa de cordas com estrutura tubular de 

aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm 

e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 

mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado. 

- 01 - tubo horizontal em plástico rotomoldado com 

medida mínima de  2,00 metros de comprimento x 

80 cm de abertura (aproximado). 

- 01 - tobogã em plástico rotomoldado, com 

medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 

5 UN 31.657,78 158.288,90 
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760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre 

com painel de plástico rotomoldado e ao piso com 

seção de saída. 

- 01 - escada em aço tubular retangular de 30mm x 

70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de 

comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 

720 mm de comprimento x 150mm de largura e 

20mm de espessura. 

- 01 - passarela reta com estrutura tubular de aço, 

com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, 

barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 

1950mm de comprimento x 940mm de largura e 

altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba. 

- 01 - escorregador reto em plástico rotomoldado, 

seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de 

largura. 

- 01 - escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 

42,6mm x 2800mm de altura com parede de 

2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com 

parede de 2,00mm. 

- 01 - rampa de madeira com 08 tacos medindo 

2000mm de comprimento x 920mm de largura, 

com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. 

- 01 - escada curvada com arco de 2560mm de 

comprimento  x 630mm de largura.estrutura 

tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, 

parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com 

parede de 2,00mm. Instalado em local Indicado. 

03 71717 PARQUE INFANTIL MÉDIO EM MADEIRA 

PLÁSTICA.  

Parque infantil colorido com estrutura principal 

(colunas) de Madeira Plástica medindo 9x9cm, com 

cantos arredondados e acabamento em 

polipropileno e polietileno pigmentado na cor 

itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura 

eletrostática, com 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 pelo inmetro. Contendo: 

Estrutura principal (colunas) confeccionada de 

Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 

20mm Revestida com acabamento de Polipropileno 

5 UN 29.684,66 148.423,30 
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e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 

Composta por no mínimo: 

- 03 plataformas (torres) confeccionadas em  

madeira plástica, estruturada com cantoneira 

metálica com medidas mínimas da estrutura de 

1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado e pintado. 

Coberturas em plástico rotomoldado estilo 

pirâmide de 1,26x1,26m com 4 lados, tendo em 

cada lado 12 vincos na  vertical de 

aproximadamente 5cm de profundidade cada para 

escoar a água da chuva. 

- 01 - conjunto de balanço com 02 assentos, 

estrutura em alumínio fundido revestido com 

borracha colorida, atóxica e flexível, assento 

medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura 

correntes de elo curto medindo 1,52 metros de 

comprimento. 

- 01 - guarda corpo com estrutura tubular de aço 

com diâmetro mínimo de 25,4mm x parede de 

1,55mm, com barras verticais de diâmetro mínimo 

12,7mm. Altura após montagem de no mínimo 

800mm. 

- 01 - rampa de cordas com estrutura tubular de 

aço, com diâmetro mínimo de 42,60mm e 31,75mm 

e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 

mínimo 14,00mm e uniões em plástico injetado. 

- 01 - tubo horizontal em plástico rotomoldado com 

medida mínima de  2,00 metros de comprimento x 

80 cm de abertura (aproximado). 

- 01 - tobogã em plástico rotomoldado, com 

medidas mínimas de 2600mm de comprimento x 

760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre 

com painel de plástico rotomoldado e ao piso com 

seção de saída. 

- 01 - escada em aço tubular retangular de 30mm x 

70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de 

comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 

720 mm de comprimento x 150mm de largura e 

20mm de espessura. 

- 01 - passarela reta com estrutura tubular de aço, 

com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, 

barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 

1950mm de comprimento x 940mm de largura e 
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altura de 800mm. Assoalho em madeira de itaúba. 

- 01 - escorregador reto em plástico rotomoldado, 

seção de deslizamento com 2900mm x 500mm de 

largura. 

- 01 - escada bombeiro em aço tubular de diâmetro 

42,6mm x 2800mm de altura com parede de 

2,00mm. 6 degraus de diâmetro 25,4mm com 

parede de 2,00mm. 

- 01 - rampa de madeira com 08 tacos medindo 

2000mm de comprimento x 920mm de largura, 

com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. 

- 01 - escada curvada com arco de 2560mm de 

comprimento  x 630mm de largura.estrutura 

tubular em aço galvanizado de diâmetro 31,75mm, 

parede 2mm, 7 degraus de diâmetro 25,4mm com 

parede de 2,00mm. Instalado em local Indicado. 

04 71718 PARQUE INFANTIL PEQUENO EM ALUMÍNIO   

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; Composta por no mínimo: 

  2  Plataforma confeccionada em madeira 

plástica, estruturada com cantoneira metálica 

estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado 

e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado 

estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo 

em cada lado 12 vincos na  vertical de 

aproximadamente 5cm de profundidade cada para 

escoar a água da chuva; 

  2  Guarda corpo com estrutura tubular de aço 

com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com 

barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após 

montagem de 800mm. 

  1  Tobogã em plástico rotomoldado, com 

2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro 

(aproximado), fixado a torre com painel de plástico 

rotomoldado e ao piso com seção de saída em 

plástico rotomoldado. 

  1  Rampa de cordas com estrutura tubular de 

aço, com diametro de 42,60mm e 31,75mm e 

5 UN 21402,23 107.011,15 
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parede de 2,00mm. Corda de nylon de diametro 

14,00mm e uniões em plástico injetado. 

  1  Tubo horizontal em plástico rotomoldado 

medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de 

abertura 

  1  Conjunto de balanço com 02 assentos, 

estrutura em alumínio fundido revestido com 

borracha colorida, atóxica e flexível, assento 

medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura 

correntes de elo curto medindo 1,52 metros de 

comprimento. 

  1 Escada com 6 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 Escorregador reto duplo em PLASTICO 

ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 

2700mm x 920mm de largura. Instalado em local 

Indicado 

05 71719 PARQUE INFANTIL PEQUENO EM MADEIRA 

PLÁSTICA   

Estrutura principal (colunas) confeccionada de 

Madeira Plástica medindo 11x11cm e parede de 

20mm Revestida com acabamento de Polipropileno 

e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 

Composta por no mínimo: 

  2  Plataforma confeccionada em madeira 

plástica, estruturada com cantoneira metálica 

estrutura 1,05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado 

e pintado. Coberturas em plástico rotomoldado 

estilo pirâmide de 1,26x1,26m, com 4 lados, tendo 

em cada lado 12 vincos na vertical de 

aproximadamente 5cm de profundidade cada para 

escoar a água da chuva; 

  2  Guarda corpo com estrutura tubular de aço 

com diametro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com 

barras verticais de diametro 12,7mm. Altura após 

montagem de 800mm. 

  1  Tobogã em plástico rotomoldado, com 

2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro 

(aproximado), fixado a torre com painel de plástico 

5 UN 20.429,95 102.149,75 
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rotomoldado e ao piso com seção de saída em 

plástico rotomoldado. 

  1  Rampa de cordas com estrutura tubular de 

aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e 

parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 

14,00mm e uniões em plástico injetado. 

  1  Tubo horizontal em plástico rotomoldado 

medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de 

abertura 

  1  Conjunto de balanço com 02 assentos, 

estrutura em alumínio fundido revestido com 

borracha colorida, atóxica e flexível, assento 

medindo 50 cm de comprimento x 20 cm de largura 

correntes de elo curto medindo 1,52 metros de 

comprimento. 

  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 Escorregador reto duplo EM PLASTICO 

ROTOMOLDADO, seção de deslizamento com 

2700mm x 920mm de largura. Instalado em local 

Indicado. 

6 71721 PLAYGROUND 01 TORRE COM COBERTURA EM 

FIBRA DE VIDRO   

Estrutura confeccionada em tubo de aço 

galvanizado 4”xCH14x3,00m, 2”1/2xCH14; 

- 01 Plataforma de 1,40x1,40m confeccionada em 

madeira de itaúba ou madeira plástica, estruturada 

com 

 cinta metálica de1,40x1,40m galvanizada de 2"pol 

com cantos para encaixe das colunas,  com 

cobertura em fibra de vidro estilo pirâmide 

medindo 1,60x1,60m. Altura após montagem 

0,90m. Contem:  

- 01 escorregador duplo em fibra de vidro medindo 

2,00 x 0,94m; 

- 01 rampa de tacos em madeira de itaúba com 7 

tacos coloridos, estrutura medindo 2,00mx0,80m;  

- 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, 

5 UN 12.095,49 60.477,45 
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com diametro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 

2,00mm. Corda de nylon de diametro 14,00mm e 

uniões em plástico injetado. 

- 01 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. 

 Parafusos utilizados em aço galvanizado. 

Acabamento: Solda eletrônica mig. Aplicação de 

desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura 

eletrostática na estrutura metálica e verniz na cor 

marrom na madeira. Entregue no local montado e 

instalado. Garantia de 12 meses contra defeito de 

fabricação. 

7 71722 BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES  

Com estrutura principal confeccionada em tubo 

galvanizado. Tam. aprox. 

C.5,30mxL.1,80mxA.2,50m. Material utilizado, 

tubos de 3"xCH14, 2”1/2xCH14, 2”1/2xCH16, 

1”xCH16.Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 

3/8.Parafusos em aço galvanizado, porcas 

sexta/trav, engates, eixo em aço e correntes 5.5mm 

galvanizada com sistema através de buchas de 

nylon para evitar ruídos. Aplicação de 

desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura 

eletrostática. Montado e instalado em loca l 

indicado. Garantia de 12 meses contra defeito de 

fabricação. 

10 UN 3.153,96 31539,60 

8 71723 GANGORRA 6 LUGARES  

Com a estrutura principal confeccionada em tubo 

galvanizado. Tam. aprox. 

C.2,50mxL.1,80mxA.0,40m.Material utilizado, tubos 

de 2”1/2xCH14,2”1/2xCH16, 2”xCH14, 

1”1/4xCH16,3/4xCH16, 1”xCH16, ferro chato 

1/8x1”,assentos em madeira de itaúba com 1”1/2 

de espessura. Parafusos em aço galvanizado, porcas 

sext. a/trav.. Aplicação de desengraxante, 

decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. 

Montado e instalado em local indicado. Garantia de 

12 meses contra defeito de fabricação. 

5 UN 3.075,33 15.376,65 

9 71724 GIRA-GIRA COM VOLANTE 

Confeccionado em tubo de aço carbono. Tam. aprox. 

5 UN 3.025,00 15.125,00 
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Diam. 1,20mxCirc.3,80mxA.1,10m, eixo tubo 

Skeduli 2”1/2xCH9, 1”1/2xCH9, c/ rolamento 

30.210. Tubo 1”xCH14, 7/8xCH16, 5/8xCH16, 

3/4xCH16, chapa 1”x1/8, ferro maciço 3/8 e 5/16. 

Parafusos em aço galvanizado, porcas sext. a/trav.. 

Aplicação de desengraxante, decapante, 

fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e 

instalado em local indicado. 

10 NOVO ESCORREGADOR INFANTIL 
 
- Escorregador para crianças a partir de três anos. 
Dimensões e tolerâncias: 
- largura: 590 cm; 
- altura mínima: 1152 mm; 
- comprimento: 2050 mm; 
- tolerância: ±10% (dez por cento). 
Características: 
- Selo do INMETRO 
- Peças multicoloridas 
- Não tóxico 
- Rampa contínua ou com ondulações com uma 
escada de degraus, que deve obedecer à inclinação 
estabelecida em norma vigente. 
- Fixação da rampa à escada através de barras de 
polietileno laterais ou central. 
- Corrimão incorporado à própria escada. 
- Topo da escada com duas laterais altas para dar 
segurança. 
- Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivos 
anti-estático e aditivo anti- uv que protejam contra 
raios solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
resistência do produto. 
- O acabamento do corrimão deverá ter as laterais 
arredondadas no topo da escada. 
- Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após 
o término da vida útil. 
Garantia mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças. 

40 UN 948,00 37.920,00 

11 NOVO GANGORRA DUPLA 
 
- Gangorra dupla para crianças de um a quatro 
anos. 
Dimensões e tolerâncias 
- largura: 400 mm; 
- altura: 470 mm; 
- comprimento: 1110 mm; 
- tolerância: ±10% (dez por cento). 
Características 
- Selo do INMETRO. 
- Peças multicoloridas. 
- Não tóxico. 

60 UN 421,11 25.266,60 
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- Gangorra em monobloco para duas crianças. 
- Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança 
para as crianças, evitando acidentes. 
- Base antiderrapante para apoio dos pés. 
- Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos 
nas extremidades para reduzir a possibilidade de a 
criança cair para trás. 
- Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivo 
antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra 
raios solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a 
resistência do produto. 
- Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. 
- Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após 
o término da vida útil. 
Garantia mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças. 

12 NOVO PISCINA DE BOLINHAS 

- Piscina feita em material macio, livre de quinas. 

Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com 

outros brinquedos. Capacidade para 

aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham 

o produto.  

Dimensões e tolerâncias  

- Redondo - diâmetro interno: 1100mm; 

- Quadrado – 01 x 01 m; 

- largura das laterais: 200mm; 

- altura das laterais: 300mm; 

- espessura do fundo: 30mm; 

- tolerância: mais ou menos 10% (dez por cento). 

Características 

- Preenchimento em espuma de densidade mínima 

28 e máxima 33; 

- Revestimento em courvin; 

- Produto impermeável; 

- Peças multicoloridas; 

- Não tóxico. 

Garantia mínima de seis meses a partir da data de 

entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

10 UN 2053,05 20.530,50 

13 NOVO CIRCUITO ESPUMADO PARA BEBÊS 

- Circuito contendo 9 peças fixadas por velcro. 

- 03 ondulações; 

- 01 reta; 

- 02 colchonetes; 

- 01 base túnel; 

- 01 túnel; 

25 UN 1.265,73 31.643,25 
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- 01 cilindro; 

- Confeccionado em espuma de alta performance, 

revestido em bagum emborrachado, antialérgico, 

impermeável, lavável e colorido; 

- Peças multicoloridas; 

- Não tóxico. 

- dimensões aproximadas: (c x l x a) 2,50 x 0,50 x 

0,30 m; 

Garantia mínima de seis meses a partir da data de 

entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

14 NOVO TÚNEL SANFONADO 

- Túnel sanfonado confeccionado com arame 

zincado e revestido com tecido colorido 

(bagunzito), totalmente dobrável.  

Dimensões e tolerâncias  

- comprimento mínimo: 3000 mm 

- diâmetro: 530 mm 

- Estrutura em arame zincado que permite 

flexibilidade; 

- Revestimento em tecido tipo bagun; 

- Peças multicoloridas; 

- Não tóxico. 

Garantia mínima de seis meses a partir da data de 

entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação e desgaste ou desprendimento de 

componentes. 

25 UN 290,29 7.257,25 

15 NOVO PLAYGROUND INFANTIL EM POLIETILENO 

- Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivos 
anti-estático e aditivo anti- uv que protejam contra 
raios solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
resistência do produto. 
- 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, 
escada de apoio e de acesso à meia plataforma, 
escorregador reto pequeno, escorregador curvo 
pequeno, escalada pequena, portinha medieval com 
visor na parte superior e abertura feita através de 
uma cordinha. 
- 2 paredes em “V” com a parte superior das 
paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 
peça em forma de arco e aberturas inferiores em 
formato de semi-círculo para passagem. 
- 1 tabelinha de basquete com tabela e aro. 
- 1 cavalete plástico com timão que gira de verdade 
e conector instalado na parte superior da parede e 
1 tirante horizontal para pendurar 2 balancinhos 
em forma de jatinho. 
- 2 balancinhos em forma de jatinho (Balanço Jet) 
com aberturas para passagem das pernas da 
criança e 2 peças laterais em forma de joystick que 

10 UN 7577,90 75.779,00 
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se movimentam para a frente e para trás pela ação 
da criança. 
- Dimensões aproximadas: 325 × 330 × 148 cm. 
- Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após 
o término da vida útil. 
Garantia mínima de um ano a partir da data de 

entrega, contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças. 

16 NOVO PLAYGROUND INFANTIL EM POLIETILENO COM 
BALANÇO PARA BEBÊ 

- Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivos 
anti-estático e aditivo anti- uv que protejam contra 
raios solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
resistência do produto. 
- Balanço para 2 crianças com proteção para bebês;   
- Cordas;   
- 4 tubos metálicos com pintura eletrostática;   
- 2 capas de cobertura em plástico na junção dos 
tubos;   
- Tubos com as extremidades superiores achatadas 
para possibilitar a montagem;   
- 1 plataforma com altura de 1m do chão   
- 1 escada   
- 1 rampa de escorregador reto   
- 1 poste escalada com degraus alternados   
- 1 telhado   
- 8 postes plásticos (4 superiores e 4 inferiores) 
para revestimento dos tubos metálicos   
- 4 protetores superiores laterais   
- 4 tubos metálicos de sustentação   
- Compacto playground com atividades 
proporcionadas por 1 escada tradicional   
- 1 escorregador reto    
- 1 telhado em plástico rotomoldado.  
- Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após 
o término da vida útil. 
Garantia mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças. 
 

10 UN 6.737,84 67.378,40 

17 NOVO PISO DE RESINA PLÁSTICA  

- Piso de placas em resina plástica, placas com 

tamanho de 30cmx30cm, acoplados, confeccionadas 

em polipropileno com EVA, com aditivos especiais 

contra ações de raios UV e condições climáticas, 

placas quadradas de 300,0mm x 300,0mm com 

espessura de 6mm e altura total de 15mm, 

encaixáveis através de encaixes macho fêmea, fácil 

100 UN 442,36 44.236,00 
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VALOR TOTAL R$ 1.258.396,80 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS 

E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

montagem, anti derrapantes, anti-derrapantes, auto 

drenante, com ranhuras de 3,5mm que possibilita a 

drenagem total de água, deverá possuir resistência 

de até 300kg por m². Fabricados em resina plástica 

de alto impacto para aplicação em diversos 

ambientes. Nas cores (vermelho, laranja, amarelo, 

azul, verde e cinza). Garantia mínima contra 

defeitos de fabricação de 04 (quatro) anos. 

18 NOVO PISO EMBORRACHADO 40 MM 

- Piso Ecológico composto de grânulos de pneus de 

caminhão reciclado, Aglomerado e prensado, 100% 

pigmentada.  Placas de 1m x 1m com chanfros a cada 

50 cm. Piso Permeável (drenante 7.4L/h) em múltiplas 

direções em toda sua dimensão. Possui bolsas de 

amortecimento de quedas. Não produz odor de 

borracha convencional. (Inodoro e atóxico). Deve 

possuir Certificação Nacional e internacional de acordo 

com as especificações da norma de segurança de 

Playgrounds NR 16071 para contemplar o índice 

crítico de quedas (HIC) necessário nas placas 

emborrachadas aplicadas em playground e espaços 

com equipamentos infantis. Garantia do material para 

desagregação granular. 

300 UN 278,50 83.550,00 

19 NOVO GRAMA SINTÉTICA  

Para parque infantil: tipo de fio sintético: 

Polietileno (PE) em Monofilamento ou fibrilada. 

Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por 

m²: 80.000 pontos por M². Distância entre 

carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras. Cor 

predominante: Verde Oliva. Tratamento Protetor: 

Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. 

Composição da Base Primária: 100% Polipropileno 

(PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. 

Revestimento da Base: Látex Especial + Resina 

Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Sistema de 

Confecção: Confecção Tufting Machine. 

Flamabilidade:. Instalada. É necessário ter piso 

como base. 

500 M² 89,69 44.845,00 


