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ANEXO I - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO RECREATIVO E PEDAGÓGICO 
 

A presente licitação tem por objeto a aquisição do mobiliário recreativo e pedagógico constante deste Anexo 
I, observadas as especificações mínimas aqui estabelecidas.  

O objeto destina-se à composição de salas de aula recreativas produzidas em ambiente escolar para 
estimular o aprendizado da criança de 0 (zero) a 04 (quatro) anos, que será o público usuário destes 
espaços.  Cuidando e preservando à obediência aos eixos estruturantes da educação infantil, que são a 
interação e brincadeira, regulamentados na BNCC. 

No certame, a cautela observada foi a divisão por lotes, os quais sugerem a criação de espaços 
pedagógicos distintos, onde cada lote descreve a sala de aula recreativa que será criada com o mobiliário 
adquirido.   

Esta criação cenográfica feita com estes mobiliários tem o intuito de incentivar o desenvolvimento motor, 
tátil, sensibilidades diversas (audição, fala e visão), além de promover a integração social dos menores 
durante o aprendizado desenvolvido nestes locais, os quais serão compostos destes produtos que, 
organizados em conjunto, facilitarão esta integração sensitiva e motora dos alunos.   

Esta entrega e instalação do mobiliário engloba a ambientação estratégica e organizada, criando o espaço 
sugerido e descrito em cada um dos lotes, por isso já terão o nome do cenário que será criado para 
concretização da atividade pedagógica proposta em cada sala recreativa.   

Daí a necessidade de apresentar o projeto de layout destas salas de aula, com o intuito de demonstrar 
como os itens do lote serão distribuídos naqueles locais a fim de promover o aprendizado. A apresentação 
deste projeto será entregue junto com as amostras, conforme descrito no item VIII deste edital 

O valor de proposta contemplará toda esta ambientação cenográfica prevista e sua instalação no local 
prévio determinado. Não se trata apenas de fornecimento de mobília, é necessária a observância ao 
descritivo de cada espaço. 

Todos os produtos descritos no anexo I serão certificados para garantir que a utlização segura de cada um 
destes mobiliários, no sentido de que não ofereça riscos às crianças durante o uso nas atividades 
pedagógicas diversas que serão ali realizadas. A certificação estará descrita neste anexo, tanto os 
catálogos, certificados, laudos, quanto a declaração de responsabilidade (anexo VIII) comporão a proposta 
comercial sob pena de desclassificação. 

Na elaboração dos custos, seus valores de proposta comercial englobarão todo e qualquer elemento 
necessário à aquisição do mobiliário, desde o fornecimento do produto aqui descrito até sua instalação no 
espaço destinado a tal fim.  Por isso, tudo o que for necessário para a entrega do objeto nos moldes 
especificados estará na composição dos preços, bem como constar toda e qualquer despesa necessária à 
conclusão do procedimento integral, desde os encargos necessários, pagamento de funcionários, valores 
com transportes, instalações, estadias, alimentação, locação de qualquer tipo, equipamentos de proteção 
individual, recolhimentos, impostos, taxas, fretes, etc.  

Por estes motivos que a licitação busca a aquisição de mobiliários recreativos e pedagógicos, subdivididos 
em três lotes que compõe salas de aula recreativas, conforme descrição mínima constante do Anexo I. 

Todos os produtos serão adquiridos para a Creche “O Mundo da Criança” serão entregues no almoxarifado 
da Avenida Getulio Vargas, 990 – Jardim Piratininga – SP, COM AGENDAMENTO PRÉVIO, nos 
horários entre 9 e 11:30 e das 14 às 17 horas, de segunda à sexta feira. 
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CERTIFICAÇÃO 

Em cada item já estará descrita a necessidade de apresentação de catálogos, bem como a certificação do 
INMETRO.   

Na ausência de INMETRO para o produto, será aceito laudo de resistência para os produtos produzidos em 
fibra e laudo de resistência de carga para os produtos rotomoldados.  No caso da fibra, o laudo será de 
carga estática atestando a capacidade de peso de até 200 kilos. 

Quando o produto não tiver nenhuma destas certificações seja inmetro ou laudos de resistência, o licitante 
apresentará Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo VIII) em razão da fabricação e componentes 
do produto ofertado, haja vista que os mobiliários serão utilizados por crianças de 0 (zero) a 04 (quatro 
anos) e nenhum item poderá colocá-los em risco por conta de má qualidade do produto ofertado. 

Esta assertiva se dá porque a legislação pátria regulamenta a qualidade destes produtos de forma rigorosa 
com o intuito único de preservar o usuário que, em razão de sua pouca idade, não sabe identificar eventuais 
riscos ofertados pela utilização de produtos fabricados inadequadamente ou de segunda linha. 

O objeto executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas, obedecendo-
se as exigências mínimas do mercado.   Caso haja dúvida quanto à qualidade do produto ou alteração em 
seu estado normal, no ato da entrega, o mesmo não será recebido pelo Almoxarifado.  Se a alteração for 
verificada após a entrega, o produto será submetido à análise e, atestada a alteração, será trocado pelo 
fornecedor por produto igual, em igual quantidade e em condições de consumo.  A qualidade do produto, as 
condições de consumo e o envase serão atestados pelo próprio almoxarifado, no ato do recebimento.   

A aquisição do material pedagógico aqui pretendida atenderá às especificações mínimas descritas e serão 
de primeira linha.  Não será aceitos produtos: amassados, danificados, fora do invólucro, sem lacre, aberto, 
fora da validade, impróprio para consumo, enfim cuja qualidade esteja em desacordo com a legislação 
vigente, a qual garante o consumo e manuseio seguro dos mesmos.   
 
Por isso todos os materiais, sem exceção, atenderão às previsões legais vigentes acerca destes itens com o 
intuito de assegurar que as crianças farão suas atividades pedagógicas em segurança, em razão da 
qualidade da fabricação.  
 
As certificações, catálogos, laudos, declarações e outros instrumentos comprobatórios de qualidade e 
segurança do produto oferecido serão apresentados por oportunidade da apresentação da proposta 
comercial. Em caso de mobiliário autoral e na ausência de catálogo ou relatório fotográfico do produto, é 
necessário redigir declaração justificando, a qual não terá modelo disponível.   
 

1. LOTE 01 - PARQUE CENOGRÁFICO MEDIEVAL 
 
O parque cenográfico medieval será o primeiro das três salas de aula recreativas e interativas 
desenvolvidas em área externa da creche, para permitir, ao aluno, o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas diversas interagindo entre os ambientes compostos pelos mobiliários: playground castelo 
medieval cenográfico; castelo das princesas; playground carruagem cenográfica com escorregador duplo e 
rampa; túnel lúdico medieval; gira gira; postes cenográficos; balanço duplo acessível; banco cenográfico 
pedra medieval; lixeiras cenográficas medieval; balanço barco viking; casinha medieval; playground em 
formato de Castelo.  
 
A junção destes mobiliários educativos permitirá a criação deste ambiente cenográfico situado em área de 
300 m² de contrapiso, onde será instalado o piso emborrachado de 20 mm para garantir a segurança dos 
alunos. 
 
O preparo do piso, com contrapiso será executado pela Fundação. 
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A licitante vencedora instalará piso de borracha, os mobiliários recreativos e pedagógicos nesta área 
chamada de parque cenográfico medieval, que está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 990, Creche 
Mundo da Criança Zona Norte e o espaço utilizado fica próximo à quadra esportiva.  A verificação correta do 
espaço pode ser aferida por meio de visita técnica que é facultativa, conforme já descrito no Edital 008/21. 
 
Logo, a licitante encontrará um espaço demarcado e a espera do contrapiso para instalação do parque 
cenográfico medieval.  
. 
Os mobiliários terão a descrição abaixo: 
 
ITEM QTDE UNI DESCRIÇÃO VALOR  

UNI 
VALOR 
TOTAL 

01 01 UND PLAYGROUND CASTELO MEDIEVAL 
CENOGRÁFICO  
Estrutura em tubo aço zincado 1” 29/32 com 2mm 
espessura com tratamento através de banhos de 
imersão à base de fosfato recoberto com 
acabamento de alta resistência com sistema de 
pintura eletrostática epóxi pó poliéster curado em 
estufa a 150°C por aproximadamente 20 minutos. 
Toda a estrutura do play deve conter rede de 
proteção em polietileno na cor preta com 5.2mm de 
espessura. 
Peças formadas por lâminas de madeira 
selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, 
uma a uma, em número ímpar, com capas no 
mesmo sentido. Sua capa (lâminas externas) e seu 
miolo (lâminas internas) são de pinus reflorestado, 
coladas entre si com resina fenólica WBP, possuem 
certificação ISO 9001 e são 100% à prova d'água. 
Aplicasse em toda superfície duas camadas de 
resina impregnante hidro-repelente resistente a sol e 
chuva. 
Peças em polietileno micronizado em moldagem 
rotacional biaxial com alta resistência química ao 
impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14. 
Peças decorativas em fibra de vidro de 3mm de 
espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e 
resina poliéster + gel primer poliéster cinza com 
pintura primer universal, tintas duco + verniz alto 
sólido  P.U com astes de fixação. 
Formação:  
- 10 und Decks piso em formato quadrado, em 
polietileno pigmentado na cor a definir, com índice de 
solidez á luz de 7 á 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, para 
playground, largura  1100 mm , comprimento 1100 
mm , altura 60 mm, com encaixe nos 4 cantos para 
tubo, com 3 rebaixos em cada lado nas medidas 17 x 
10 mm, para fixação de parafusos, na face inferior 
com 12 rebaixos circulares para reforço estrutural , 
em todas as laterais rebaixos para encaixe na 
estrutura tubular. 
- 8 und Telhados modelo esfera, em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
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a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
comprimento 1225 mm, largura 1200 mm, altura total 
460 mm, face inferior quadrada e superior semi 
esférica.   
- 3 und Escadas com 4 degraus e proteção lateral, 
em polietileno pigmentado na cor a escolher, com 
índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4,5 
mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, largura 1128 mm, comprimento 1118 
mm e altura 1810 mm, com 3 rebaixos em cada lado 
nas medidas 17 x 10 mm, para fixação de parafusos 
tipo. 
- 2 und Escaladas antiderrapantes com desenhos de 
pedras produzidas pelo processo de rotomoldagem 
com aditivos contra-uv. Medindo aproximadamente 
1400mm do chão até a base x 750mm de largura. 
- 2 und Escorregadores reto com 2 rampas de 
descida em uma única peça, em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem, largura total 975 
mm, comprimento da rampa 1985 mm, comprimento 
do escorregador montado 1755 mm , ângulo ideal 
para montagem, com abas laterais de segurança 
com altura de 175 e largura de 80 mm. 
- 1 und Ponte do rio que cai. 
- 1 und Rampa de subida. 
- 2 und Passagens com obstáculos zig zag com três 
abas labirinto no formato retangular em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
comprimento 1010 mm, largura 503 mm, altura total 
145 mm,  com encaixe nos 4 cantos para tubo, com 
4 rebaixos em cada lado nas medidas 17 x 10 mm 
para fixação de parafusos. 
- 3 und Ponte fixa. 
- 1 und Ponte em v. 
- 1 und Passagem com 3 obstáculos triângulos em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, 
produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, medindo largura 430 mm x comprimento 
987 mm x altura 355 mm, com encaixe nos 4 lados 
nas medidas 30 x 15 mm para fixação de parafusos.   
- 1 und Escorregador tobogã com 2 vias em fibra de 
vidro de 3mm de espessura com 2 de laminações de 
fio ROWE 450 e resina poliéster + gel primer 
poliéster cinza com pintura primer universal, tintas 
duco + verniz alto sólido  P.U medindo 4000mm de 
comprimento saindo da torre em nível 3. 
- 2 und Rampas de escalada de 1,50 x 1,00 com 
agarras. 
- 1 und Painel saída para escorregador ondulado em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
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de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, largura 
total 830 mm, altura 1000 mm, comprimento 275 
mm, com 2 pinos no lado posterior para encaixe com 
diâmetro de 32 mm, comprimento 70 mm e altura de 
120 mm. 
- 2 und Quadros para tubo em desnível 
confeccionado polietileno pigmentado na cor a 
escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na 
espessura de 4 mm , produzido pelo processo de 
rotomoldagem.  
- 1 und Passagem com obstáculos redondo 
Obstáculo no formato redondo em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem  para playground, 
medindo aproximadamente comprimento 985 mm x 
largura 435 mm x altura total 250 mm, face inferior 
quadrada e superior semi esférica com encaixe nos 4 
lados nas medidas 30 x 15 mm, para fixação de 
parafusos. 
 - 1 und Passagem tubular reta em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 4,5 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
medindo aproximadamente diâmetro 808 x 
comprimento de 1510 mm.  
- 1 und Escorregador em curva espiral em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de  5,3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
diâmetro 814 e raio 90º saindo da torre de nível 3.  
- 16 und Ponta de tubo bandeirinha em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
medindo aproximadamente comprimento 260 mm x 
largura 40 mm x altura total 275 mm. 
Todo playground deve ser revestido por peças 
decorativas cenográficas estilo castelo medieval em 
fibra de vidro de 3mm de espessura com 2 de 
laminações de fio ROWE 450 e resina poliéster + gel 
primer poliéster cinza com pintura primer universal, 
tintas duco + verniz alto sólido  P.U com astes de 
fixação. 
Para garantir maior segurança e seguindo as normas 
técnicas da ABNT 16071/2012 obrigatoriamente 
devem-se seguir os requisitos abaixo: 
• Devem-se considerar vários aspectos de um projeto 
a fim de prevenir a corrosão de partes componentes 
do equipamento; 
• As roscas de parafusos salientes acessíveis devem 
ter acabamento de proteção, para que não 
permaneçam cantos afiados. Porcas, pinos e 
parafusos devem ser resguardados contra 
afrouxamento com o uso. Os componentes não 
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devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou 
protuberâncias em qualquer posição que 
representem perigo para uma criança; 
• As superfícies de todas as partes devem ser 
protegidas por revestimento ou impregnação 
superficial, os quais não devem conter substâncias 
prejudiciais à saúde. Antes da pintura, o ferro e o aço 
devem estar completamente limpos, secos e livres 
de resíduos que possam comprometer a durabilidade 
da pintura, entre outros; 
• As partes de madeira dos playgrounds não devem 
ser tratadas com 'preservantes' tóxicos, como o 
pentaclorofenol ou seus sais; 
• As superfícies e cantos acessíveis de madeira 
devem ter acabamento liso, livre de lascas, rebarbas 
ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não 
possuem bordas afiadas e pontas agudas; 
• Todas as superfícies destinadas a entrar em 
contato com os pés devem ser horizontais e 
uniformes. Pisos ou degraus devem ser espaçados 
por igual. Apresentar juntamente com a proposta:  
laudo de resistência da fibra e carga dos produtos 
rotomoldados. Medidas aproximadas: 11,50 
comprimento x 11,50 largura x 4,50 altura. 
 

02 02 UND CASTELO DAS PRINCESAS  
Brinquedo feito totalmente em plástico rotomoldado, 
utilizando como matéria prima polietileno de baixa 
densidade linear (material não tóxico e reciclável) 
pigmentado (colorido) com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua 
coloração original e polietileno de alta densidade 
(material não tóxico e reciclável) pigmentado 
(colorido) com aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua coloração original. 
Paredes altamente resistentes, produzidas em 
diversas aberturas e amplo espaço interno, com 
várias janelas. Suas paredes possuem detalhes em 
relevo simulando tijolos e seu sistema de montagem 
é por encaixe, simples e prático. Um telhado com 4 
torres e 4 bandeiras em formato arredondado, 
simulando as torres de um castelo. Janela sem 
folhas na parede lateral. Uma parede pequena com 
duas portas vai e vem. Possui internamente uma 
penteadeira fixa na parede, uma cadeira e um 
espelho em chapa pet que reflete. Adesivos 
temáticos. Apresentar juntamente com a proposta:  
catálogo do fabricante. Dimensões: Comprimento: 
170cm x Largura: 188cm x Altura: 180cm. 
 

  

03 01 UND PLAYGROUND CARRUAGEM CENOGRÁFICA 
CINDERELA COM ESCORREGADOR DUPLO E 
RAMPA 
Peças em polietileno micronizado em moldagem 
rotacional biaxial com alta resistência química ao 
impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14. 
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Estrutura em fibra de vidro de 3mm de espessura 
com 2 de laminações de fio ROWE 450 e resina 
poliéster + gel primer poliéster cinza com pintura 
primer universal, tintas duco + verniz alto sólido P.U 
com astes de fixação. 
Formação:  
- 2 und Escaladas antiderrapantes produzidas pelo 
processo de rotomoldagem com aditivos contra-uv. 
Medindo aproximadamente 1400mm do chão até a 
base x 750mm de largura. 
- 2 und Escorregadores reto com 2 rampas de 
descida em uma única peça, em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem, largura total 975 
mm, comprimento da rampa 1985 mm, comprimento 
do escorregador montado 1755 mm, ângulo ideal 
para montagem, com abas laterais de segurança 
com altura de 175 e largura de 80mm. 
 
O playground Carruagem Cinderela segue o 
designer da carruagem do clássico Disney cinderela.  
A mesma oferece uma estrutura toda em fibra de 
vidro com complementos em polipropileno, sendo 
duas entrada/saída laterais em formato de rampa 
escalada e na parte frontal e posterior da mesma 
contem escorregadores duplos. Apresentar 
juntamente com a proposta:  laudo de resistência da 
fibra e carga dos produtos rotomoldados. MEDIDAS 
APROXIMADAS: 5,50 comprimento X 3,60 largura X 
2,10 altura. 

04 02 UND TUNEL LUDICO MEDIEVAL 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com 
orifícios vazados nas laterais permitindo a 
visualização da criança durante seu percurso. 
Escotilha no módulo principal que permite o giro em 
360°. Visor central vazado Permitindo altura interna 
de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas 
as Peças são encaixadas pelo total de 15  roscas de 
Nylon de alta precisão   medindo aproximadamente 
cada  26mm de comprimento x 26mm de largura . 
Dimensões do Produto Montado aproximadamente: 
Comprimento de 2.420mm x  870mm de Largura  x 
1.400 mm de altura . Com conformidade com a 
norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a 
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. 

  

05 06 UND GIRA GIRA 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Estrutura interna 
metálica para dar maior resistência ao produto não 
aparente na base; com quatro saliências maiores na 
base para fixação no chão; quatro assentos 
suspensos; com drenos para evitar o acúmulo de 
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água e textura antiderrapante. Medidas 
aproximadamente de 1.200 mm de diâmetro X 700 
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. 

06 10 UND Postes cenográficos iluminem 
Peça em fibra de vidro com 3mm de espessura, com 
duas delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester 
+ gel primer poliester cinza. Pintura primer universal 
cenografica com tinta a base duco verniz auto solido 
alto brilhante em base. Apresentar juntamente com a 
proposta:  laudo de resistência da fibra. Medidas – 
1,95 x 0,78 x 0,35m.  

  

07 03 UND BALANÇO DUPLO ACESSIVEL - Estrutura formadas 
por quatro pés e uma barra na horizontal em aço 
carbono 2”1/2 com espessura mínima de 2,00mm 
com tratamento através de banhos de imersão à 
base de fosfato recoberto com acabamento de alta 
resistência com sistema de pintura eletrostática epóxi 
pó poliéster curado em estufa a 150°C por 
aproximadamente 20 minutos. Cadeiras acessíveis 
confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas, comtrava de 180 graus 
de abertura vertical medindo aproximadamente 
670mm de altura x 650mm de comprimento x 520 de 
largura e trava com 600mm de comprimento x 
400mm de altura e 580 mm de largura. Em 
conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 
300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

  

08 08 UND Banco cenográfico pedra medieval - Peça em fibra 
de vidro com 3mm de espessura, com duas 
delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + gel 
primer poliester cinza. Pintura primer universal 
cenografica com tinta a base duco verniz auto solido 
alto brilhante em base. Apresentar junto com a 
proposta: laudo de resistência da fibra. Medidas 
aproximadas:  1,55 x 0,70 x 0,60 m. 
 

  

09 06 UND Lixeiras cenograficas medieval - Peça em fibra de 
vidro com 3mm de espessura, com duas 
delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + gel 
primer poliester cinza. Pintura primer universal 
cenografica com tinta a base duco verniz auto solido 
alto brilhante em base. Capacidade minima de 80 
litros. Apresentar junto com a proposta: laudo de 
resistência da fibra. 
 

  

10 02 UND BALANÇO BARCO VIKING - Composto por dois 
assentos duplos frente a frente, comportando 4 

  



 

UNIDADE I - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 3000 - Fone: (11) 3652 – 3000 
Conservatório Musical Villa Lobos  - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 3000 - Fone: (11) 3652 – 3000 

 

 
 

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco 
Rua Camélia, 26 – Jd. Das Flores – Osasco – SP – CEP 06110 300 
                                                                             Fone: (11) 3652 – 3000 
www.fito.edu.br 
______________________________________________________ 
 
 

crianças ao total para se balançarem em movimento 
de gangorra. Barra de segurança horizontal em 
formato de corda naval que evita que os pequenos 
caiam dos assentos, Laterais com relevos de âncora 
e simulando madeira. Produzido em plástico 
rotomoldado (Polietileno de média densidade não 
tóxico e reciclável e Polietileno pigmentado), dando 
as cores do barco e aditivo UV. O balanço conta 
também com barra de segurança, travas e piso com 
fendas para evitar acúmulo de água. Locais para 
fixação ao chão e saliências nas extremidades 
inferiores que funcionam como stop para evitar 
tombamento. Contém 1 Balanço com gangorra em 
formato de barco viking para 4 crianças; 2 assentos 
duplos posicionados frente a frente; Canaletas 
centralizadas nos assentos para escoamento de 
água e canaletas contornando os assentos; Barra de 
segurança horizontal em formato de corda naval para 
evitar que as crianças caiam dos assentos; Fundo 
côncavo para permitir balanço suave e com 
saliências nas 2 extremidades inferiores que 
funcionam como stop para evitar 
tombamento; Laterais com relevos de ancora e 
simulando madeira; Encostos distantes a 1,30m 
entre si; Abertura central medindo 0,44m para 
permitir acesso aos assentos; 4 tirantes em forma de 
cordas navais; 2 travessas arqueadas; 4 travas de 
tirantes; 1 peça em forma de semiarco que se repete 
4 vezes; 1 peça como base que se repete 2 vezes. 
Apresentar junto com a proposta: laudo de carga do 
produto rotomoldado ou declaração de 
responsabilidade técnica. Dimensões aproximadas: 
1,80 × 1,87 × 2,25 m  
 

11 01 UND CASINHA MEDIEVAL - Confeccionada em 
Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com 
sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. 
Composta por quatro paredes texturizadas com 
acabamento que imita pedra cor cinza, uma porta, 
três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em 
plástico encaixado em uma das janelas na parte 
interna da casinha, telhado com design de palha 
seca cor amarela formado por duas peças, possui na 
sua parte interna uma lareira uniforme no próprio 
molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos 
plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo 
aproximadamente cada 26mm de comprimento x 
26mm de largura. Medidas aproximadamente: 
comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X 
altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma 
NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 
369/07- Certificado pelo INMETRO. 
 

  

12 01  UND Playground em Formato de Castelo - Confeccionado 
em Polietileno Rotomoldado com aditivos 
antiestéticos e anti-uv que protege de raios solares 
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garantindo a durabilidade e a cor original do produto, 
Composto por 04 módulos interligados, 4 
escorregadores em formato de pedra medindo 
aproximadamente cada escorregador 1,40mt de 
comprimento , cada modulo contém escada interna 
,12 janelas para visualização , 01 piscina de bolinhas 
interna, Porta de entrada e Porta de saída com 
acessibilidade ,01- Ponte de Ligação ao modulo 
medindo aproximadamente 92 cm de comprimento 
por 40 cm de largura , Cada Torre e composto por 01 
telhado medindo aproximadamente comprimento 
0,90cm x largura 0,90cm x 0,58 cm de altura, 
acabamentos superiores em formato de bandeira , 
totalizando 04 bandeiras por playground nas 
medidas aproximadas de 0,13cm de altura , Todas 
as peças são encaixadas por pinos com rosca 
plástica de precisão. Pensando em oferecer diversão 
para todas as crianças, o big castelo acessível foi 
projetado para crianças cadeirantes até 07 anos de 
idade, segurança e acessibilidade. Medidas do 
Playground Montado: Comprimento 2,70 mt x 5,40 
mt de Largura x 2,16 mt de Altura. Com 
conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 
300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO.  

13 300 M2 PISO EMBORACHADO 20MM – CERTIFICADO 
PELO INMETRO. O piso emborrachado de 20mm é 
de alto impacto, indicado para box de crossfit, 
estúdios funcional, centros de treinamentos, 
playgrounds e Academias. Oferece qualidade de 
impacto durante os treinamentos, aumenta a 
segurança durante os treinos e garante uma 
durabilidade maior dos seus equipamentos. 
Composição: 01 Placa 1m x 1m; piso 100% Borracha 
e deve compor o espaço cenográfico proposto. 

  

   TOTAL   
 
 
2. PARQUE CENOGRÁFICO FLORESTA 
 
O parque cenográfico floresta será a segunda das três salas de aula recreativas e interativas desenvolvidas 
em área externa da creche, para permitir, ao aluno, o desenvolvimento de atividades pedagógicas diversas 
interagindo entre os ambientes compostos pelos mobiliários: playground floresta cenográfico; playground 
florest play cenográfico; chalé royal gold; chalé montanha; gira gira; cerca cenográficos; cogumelo 
cenográfico; banco cenográfico tronco 02 lugares; lixeiras cenográfica; play oasis cenográfico com 
escorregador e rampa; túnel lúdico vaquinha; túnel lúdico centopéia. 
 
A junção destes mobiliários educativos permitirá a criação deste ambiente cenográfico situado na área de 
286 m² de contrapiso, onde será instalado o piso do tipo grama sintética garden de 20 mm para garantir a 
segurança e conforto dos alunos. 
 
O preparo do piso, com contrapiso será executado pela Fundação. 
 
A licitante vencedora instalará a grama sintética e os mobiliários recreativos e pedagógicos nesta área 
chamada de parque cenográfico floresta, que está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 990, Creche 
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Mundo da Criança Zona Norte e fica próximo da entrada principal do prédio.  A verificação correta do 
espaço pode ser aferida por meio de visita técnica que é facultativa, conforme já descrito no Edital 008/21. 
 
Logo, a licitante encontrará um espaço demarcado e a espera do contrapiso para instalação do parque 
cenográfico floresta.  
. 
Os mobiliários terão a descrição abaixo: 
 
 
 
ITEM QTDE UNI DESCRIÇÃO VALOR 

UNI 
VALOR 
TOTAL 

01 01 UND PLAYGROUND FLORESTA CENOGRÁFICO  
Estrutura em tubo aço zincado 1” 29/32 com 2mm 
espessura com tratamento através de banhos de 
imersão à base de fosfato recoberto com 
acabamento de alta resistência com sistema de 
pintura eletrostática epóxi pó poliéster curado em 
estufa a 150°C por aproximadamente 20 minutos. 
Toda a estrutura do play deve conter rede de 
proteção em polietileno na cor preta com 5.2mm de 
espessura. 
Peças formadas por lâminas de madeira 
selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, 
uma a uma, em número ímpar, com capas no 
mesmo sentido. Sua capa (lâminas externas) e seu 
miolo (lâminas internas) são de pinus reflorestado, 
coladas entre si com resina fenólica WBP, possuem 
certificação ISO 9001 e são 100% à prova d'água. 
Aplicasse em toda superfície duas camadas de 
resina impregnante hidro-repelente resistente a sol e 
chuva. 
Peças em polietileno micronizado em moldagem 
rotacional biaxial com alta resistência química ao 
impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14. 
Peças decorativas em fibra de vidro de 3mm de 
espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e 
resina poliéster + gel primer poliéster cinza com 
pintura primer universal, tintas duco + verniz alto 
sólido  P.U com astes de fixação. 
Formação:  
- 05 und Decks piso em formato quadrado, em 
polietileno pigmentado na cor a definir, com índice 
de solidez á luz de 7 á 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, para 
playground, largura  1100 mm , comprimento 1100 
mm , altura 60 mm, com encaixe nos 4 cantos para 
tubo, com 3 rebaixos em cada lado nas medidas 17 
x 10 mm, para fixação de parafusos, na face inferior 
com 12 rebaixos circulares para reforço estrutural , 
em todas as laterais rebaixos para encaixe na 
estrutura tubular. 
- 5 und Telhados modelo telha, em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
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comprimento 1225 mm, largura 1200 mm, altura total 
460 mm, face inferior quadrada e superior 04 caídas.   
- 1 und Escadas com 4 degraus e proteção lateral, 
em polietileno pigmentado na cor a escolher, com 
índice de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4,5 
mm, produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, largura 1128 mm, comprimento 1118 
mm e altura 1810 mm, com 3 rebaixos em cada lado 
nas medidas 17 x 10 mm, para fixação de parafusos 
tipo. 
- 1 und Escaladas antiderrapantes com desenhos de 
pedras produzidas pelo processo de rotomoldagem 
com aditivos contra-uv. Medindo aproximadamente 
1400mm do chão até a base x 750mm de largura. 
- 1 und Escorregadores reto com 2 rampas de 
descida em uma única peça, em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem, largura total 975 
mm, comprimento da rampa 1985 mm, comprimento 
do escorregador montado 1755 mm , ângulo ideal 
para montagem, com abas laterais de segurança 
com altura de 175 e largura de 80 mm. 
- 1 und Rampa subida invertida. 
- 1 und Torre subida formigueiro com 03 níveis. 
- 1 und Rampa de subida. 
- 1 und Passagens com obstáculos zig zag com 
quatro abas labirinto no formato retangular em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, 
produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, comprimento 1010 mm, largura 503 mm, 
altura total 145 mm,  com encaixe nos 4 cantos para 
tubo, com 4 rebaixos em cada lado nas medidas 17 
x 10 mm para fixação de parafusos. 
- 1 und Ponte fixa. 
- 1 und Ponte em v de cinta em poliéster. 
- 1 und Passagem com 3 obstáculos triângulos em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, 
produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, medindo largura 430 mm x comprimento 
987 mm x altura 355 mm, com encaixe nos 4 lados 
nas medidas 30 x 15 mm para fixação de parafusos.   
- 1 und Rampas de escalada de 1,00 x 1,00 com 
agarras. 
- 1 und Painel saída para escorregador ondulado em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, largura 
total 830 mm, altura 1000 mm, comprimento 275 
mm, com 2 pinos no lado posterior para encaixe com 
diâmetro de 32 mm, comprimento 70 mm e altura de 
120 mm. 
- 1 und Escorregador em curva espiral em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
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a luz de 7 a 8, na espessura de  5,3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
diâmetro 814 e raio 90º saindo da torre de nível 3.  
 
- 04 und Ponta de tubo bandeirinha em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
medindo aproximadamente comprimento 260 mm x 
largura 40 mm x altura total 275 mm. 
- 02 Fechamentos decorativas cenográficas estilo 
madeira 1,50X1,50 em fibra de vidro de 3mm de 
espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e 
resina poliéster + gel primer poliéster cinza com 
pintura primer universal, tintas duco + verniz alto 
sólido  P.U com astes de fixação. 
- 22 Fechamentos decorativas cenográficas estilo 
madeira 1,10X1,10 em fibra de vidro de 3mm de 
espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e 
resina poliéster + gel primer poliéster cinza com 
pintura primer universal, tintas duco + verniz alto 
sólido  P.U com astes de fixação. 
 
Para garantir maior segurança e seguindo as 
normas técnicas da ABNT 16071/2012 
obrigatoriamente devem-se seguir os requisitos 
abaixo: 
• Devem-se considerar vários aspectos de um 
projeto a fim de prevenir a corrosão de partes 
componentes do equipamento; 
• As roscas de parafusos salientes acessíveis devem 
ter acabamento de proteção, para que não 
permaneçam cantos afiados. Porcas, pinos e 
parafusos devem ser resguardados contra 
afrouxamento com o uso. Os componentes não 
devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou 
protuberâncias em qualquer posição que 
representem perigo para uma criança; 
• As superfícies de todas as partes devem ser 
protegidas por revestimento ou impregnação 
superficial, os quais não devem conter substâncias 
prejudiciais à saúde. Antes da pintura, o ferro e o 
aço devem estar completamente limpos, secos e 
livres de resíduos que possam comprometer a 
durabilidade da pintura, entre outros; 
• As partes de madeira dos playgrounds não devem 
ser tratadas com 'preservantes' tóxicos, como o 
pentaclorofenol ou seus sais; 
• As superfícies e cantos acessíveis de madeira 
devem ter acabamento liso, livre de lascas, rebarbas 
ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não 
possuem bordas afiadas e pontas agudas; 
• Todas as superfícies destinadas a entrar em 
contato com os pés devem ser horizontais e 
uniformes. Pisos ou degraus devem ser espaçados 
por igual; 
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Apresentar juntamente a proposta: laudo de 
resistência da fibra e laudo de carga do 
rotomoldado. Medidas aproximadas: 13,40 
comprimento x 3,70 largura x 3,50 altura. 
 

02 01 UND PLAYGROUND FLOREST PLAY CENOGRÁFICO  
Estrutura em tubo aço zincado 1” 29/32 com 2mm 
espessura com tratamento através de banhos de 
imersão à base de fosfato recoberto com 
acabamento de alta resistência com sistema de 
pintura eletrostática epóxi pó poliéster curado em 
estufa a 150°C por aproximadamente 20 minutos. 
Toda a estrutura do play deve conter rede de 
proteção em polietileno na cor preta com 5.2mm de 
espessura. 
Peças formadas por lâminas de madeira 
selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, 
uma a uma, em número ímpar, com capas no 
mesmo sentido. Sua capa (lâminas externas) e seu 
miolo (lâminas internas) são de pinus reflorestado, 
coladas entre si com resina fenólica WBP, possuem 
certificação ISO 9001 e são 100% à prova d'água. 
Aplicasse em toda superfície duas camadas de 
resina impregnante hidro-repelente resistente a sol e 
chuva. 
Peças em polietileno micronizado em moldagem 
rotacional biaxial com alta resistência química ao 
impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14. 
Peças decorativas em fibra de vidro de 3mm de 
espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e 
resina poliéster + gel primer poliéster cinza com 
pintura primer universal, tintas duco + verniz alto 
sólido  P.U com astes de fixação. 
Formação:  
- 03 und Decks piso em formato quadrado, em 
polietileno pigmentado na cor a definir, com índice 
de solidez á luz de 7 á 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, para 
playground, largura  1100 mm , comprimento 1100 
mm , altura 60 mm, com encaixe nos 4 cantos para 
tubo, com 3 rebaixos em cada lado nas medidas 17 
x 10 mm, para fixação de parafusos, na face inferior 
com 12 rebaixos circulares para reforço estrutural , 
em todas as laterais rebaixos para encaixe na 
estrutura tubular. 
- 1 und Telhados modelo telha, em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
comprimento 1225 mm, largura 1200 mm, altura total 
460 mm, face inferior quadrada e superior 04 caídas.   
- 1 und Escaladas antiderrapantes com desenhos de 
pedras produzidas pelo processo de rotomoldagem 
com aditivos contra-uv. Medindo aproximadamente 
1400mm do chão até a base x 750mm de largura. 
- 1 und Torre subida formigueiro com 03 níveis. 
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- 1 und Painel saída para escorregador ondulado em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, largura 
total 830 mm, altura 1000 mm, comprimento 275 
mm, com 2 pinos no lado posterior para encaixe com 
diâmetro de 32 mm, comprimento 70 mm e altura de 
120 mm. 
- 1 und Escorregador em curva espiral em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de  5,3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
diâmetro 814 e raio 90º saindo da torre de nível 3.  
- 03 und Ponta de tubo bandeirinha em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
medindo aproximadamente comprimento 260 mm x 
largura 40 mm x altura total 275 mm. 
- 02 und Painel vazado retangular com 9 aberturas, 
tipo janela em polietileno pigmentado na cor a 
escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na 
espessura de 5 mm, produzido pelo processo de 
rotomoldagem para playground, medidas 
aproximadas largura  950 mm x comprimento 1210 
mm x altura 65 mm. 
- 01 und Enfeite decorativo palmeirinha rotomoldado. 
- 01 und Painel diagonal, em polietileno pigmentado 
na cor a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 
8, na espessura de 3 mm, produzido pelo processo 
de rotomoldagem para playground, medindo 
aproximadamente largura 1000 mm x comprimento 
972 mm x altura 70 mm, com encaixe central de 35 
m. 
- Fechamentos decorativas cenográficas estilo 
madeira em fibra de vidro de 3mm de espessura 
com 2 de laminações de fio ROWE 450 e resina 
poliéster + gel primer poliéster cinza com pintura 
primer universal, tintas duco + verniz alto sólido P.U 
com astes de fixação. 
 
Para garantir maior segurança e seguindo as 
normas técnicas da ABNT 16071/2012 
obrigatoriamente devem-se seguir os requisitos 
abaixo: 
• Devem-se considerar vários aspectos de um 
projeto a fim de prevenir a corrosão de partes 
componentes do equipamento; 
• As roscas de parafusos salientes acessíveis devem 
ter acabamento de proteção, para que não 
permaneçam cantos afiados. Porcas, pinos e 
parafusos devem ser resguardados contra 
afrouxamento com o uso. Os componentes não 
devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou 
protuberâncias em qualquer posição que 
representem perigo para uma criança; 
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• As superfícies de todas as partes devem ser 
protegidas por revestimento ou impregnação 
superficial, os quais não devem conter substâncias 
prejudiciais à saúde. Antes da pintura, o ferro e o 
aço devem estar completamente limpos, secos e 
livres de resíduos que possam comprometer a 
durabilidade da pintura, entre outros; 
• As partes de madeira dos playgrounds não devem 
ser tratadas com 'preservantes' tóxicos, como o 
pentaclorofenol ou seus sais; 
• As superfícies e cantos acessíveis de madeira 
devem ter acabamento liso, livre de lascas, rebarbas 
ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não 
possuem bordas afiadas e pontas agudas; 
• Todas as superfícies destinadas a entrar em 
contato com os pés devem ser horizontais e 
uniformes. Pisos ou degraus devem ser espaçados 
por igual; Apresentar juntamente a proposta: laudo 
de resistência da fibra e laudo de carga do 
rotomoldado. Medidas aproximadas: 13,40 
comprimento x 3,70 largura x 3,50 altura. 
 

03 01 UND CHALE ROYAL GOLD  
Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em 
injeção plástica. Paredes com formato de toras 
redondas de madeira, 2 paredes pequenas com 
janelas sem fechamento e vazadas na parte 
superior, túnel de passagem na parte inferior e 
tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes 
com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma 
delas, escorregador em outra e 1 floreira. Telhado 
em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e 
claraboia do outro. Parte interna com pia, fogão, 
escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, 
mesinha retrátil (que pode ser montada também pelo 
lado de fora da casinha), telefone e campainha que 
toca de verdade ao puxar a cordinha. Apresentar 
juntamente a proposta: na falta de de INMETRO, 
apresentar declaração de responsabilidade técnica. 
Dimensões aproximadas: 165cm x 272cm x 160cm 
 

  

04 01 UND CHALE DA MONTANHA  
Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em 
injeção plástica. Paredes altamente resistentes com 
textura simulando madeira, diversas aberturas e 
amplo espaço interno. Internamente acessórios que 
simulam uma lareira e um armário. Todos os cantos 
são arredondados. Janela abre e fecha no fundo, 
chaminé e caixa de correio. Apresentar juntamente a 
proposta: na falta de de INMETRO, apresentar 
declaração de responsabilidade técnica. Dimensões 
aproximadas: 148 x 123 x 152 cm 

  

05 03 UND GIRA GIRA 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
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de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Estrutura interna 
metálica para dar maior resistência ao produto não 
aparente na base; com quatro saliências maiores na 
base para fixação no chão; quatro assentos 
suspensos; com drenos para evitar o acúmulo de 
água e textura antiderrapante. Medidas 
aproximadamente de 1.200 mm de diâmetro X 700 
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. 

06 20 M CERCA CENOGRÁFICOS  
Em fibra de vidro de 3mm de espessura com 2 de 
laminações de fio ROWE 450 e resina poliéster + gel 
primer poliéster cinza com pintura primer universal 
na cor marrom, tintas duco + verniz alto sólido  P.U 
com astes de fixação imitando tabuas de madeira e 
estrutura em aço galvanizado. Apresentar junto com 
a proposta: laudo de resistència da fibra. Medidas 
aproximadas: 1,00 comprimento x 0,80 de altura. 

  

07 01 CJ COGUMELO CENOGRÁFICO - peça em fibra de 
vidro com 3mm de espessura, com duas 
delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + 
gel primer poliester cinza. pintura primer universal 
cenografica com tinta a base duco verniz auto solido 
alto brilhante em base. Apresentar junto com a 
proposta: laudo de resistència da fibra. 

  

08 05 UND BANCO CENOGRÁFICO TRONCO 02 LUGARES - 
peça em fibra de vidro com 3mm de espessura, com 
duas delaminaçoes de fio rowe 450 e resina 
poliester + gel primer poliester cinza. pintura primer 
universal cenografica com tinta a base duco verniz 
auto solido alto brilhante em base, medidas 
aproximadas:  1,55 x 0,70 x 0,60 m. Apresentar junto 
com a proposta: laudo de resistència da fibra. 

  

09 06 UND LIXEIRAS CENOGRAFICAS URSO, GATO E 
CACHORRO - Peça em fibra de vidro com 3mm de 
espessura, com duas delaminaçoes de fio rowe 450 
e resina poliester + gel primer poliester cinza. 
Pintura primer universal cenografica com tinta a 
base duco verniz auto solido alto brilhante em base. 
Capacidade mínima de 80 litros. Apresentar junto 
com a proposta: laudo de resistència da fibra.  

  

10 01 UND PLAY OASIS CENOGRÁFICO COM 
ESCORREGADOR E RAMPA - peça em fibra de 
vidro com 3mm de espessura, com duas 
delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + 
gel primer poliester cinza. pintura primer universal 
cenografica com tinta a base duco verniz auto solido 
alto brilhante em base. Base em formato circular 
com bordas em formato de pedras.  Ao fundo um 
painel rochoso medindo 2.200 largura x 1.800 altura 
mm com 09 rochas em formando um portal e ao 
centro da rocha principal um sol com 08 raios 
solares.  Nas extremidades do portal devera conter 
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um par de palmeira de cada lado.  Abaixo do sol, ao 
centro do painel rochoso, terá uma abertura de 180° 
em forma de túnel, dele saindo um riacho em v 
invertido, subdividindo em dois riachos 
escorregadores, onde seu escoamento forma um u 
de palmeira a palmeira. Toda estrutura devera 
suportar peso e impacto, pois o mesmo é um play 
com escorregadores e rampa, medidas aproximadas 
– 2200 comprimento x2 2200 largura x 1800  altura 
mm. Apresentar junto com a proposta: laudo de 
resistència da fibra. 

11 01 UND TUNEL LUDICO VAQUINHA 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com 
orifícios vazados nas laterais permitindo a 
visualização da criança durante seu percurso. 
Escotilha no módulo principal que permite o giro em 
360°. Visor central vazado Permitindo altura interna 
de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas 
as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de 
Nylon de alta precisão   medindo aproximadamente 
cada  26mm de comprimento x 26mm de largura . 
Dimensões do Produto Montado aproximadamente : 
Comprimento de 2.420 mm  x  870 mm de Largura  x 
1.400 mm de altura . Com conformidade com a 
norma NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. 

  

12 01  UND TUNEL LUDICO CENTOPEIA 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com 
orifícios vazados nas laterais permitindo a 
visualização da criança durante seu percurso. 
Escotilha no módulo principal que permite o giro em 
360°. Visor central vazado Permitindo altura interna 
de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas 
as Peças são encaixadas pelo total de 15  roscas de 
Nylon de alta precisão   medindo aproximadamente 
cada  26mm de comprimento x 26mm de largura . 
Dimensões do Produto Montado aproximadamente : 
Comprimento de 2.420 mm  x  870 mm de Largura  x 
1.400 mm de altura . Com conformidade com a 
norma NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. 

  

13 286 M2 GRAMA GARDEN 20MM - Grama que reproduz a 
grama natural. Pode ser instalada em Ambiente 
Interno ou Externo (exposto a sol e chuva). Base 
reforçada e fios mesclados para maior durabilidade 
do produto. Produto com até 02 anos de Garantia. 
Indicações de Uso: Academias, Jardinagem e Mini 
campos. Produto 100% Polietileno Virgem, com 
proteção Clean Fresh, anti bactérias e não propaga 
fungos. Características: Espessura: 20 mm. Largura 
do rolo: 2,00 m. Benefícios da Grama Sintética 
Decorativa: Proteção ANTI FUNGOS: Por serem 
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100% sintéticas, evitam a propagação de fungos; 
Durabilidade: Alta durabilidade para ambientes 
internos e externos; Proteção: Protege as crianças 
de cortes ou ralados decorrentes de queda; Renova 
o aspecto visual do seu Ambiente; Materiais para 
Instalação: Adesivo de Contato ou Fita Dupla Face. 

   TOTAL   
 
3. SOLARIUM 
 
O Solarium será a terceira das três salas de aula recreativas e interativas desenvolvidas em área externa da 
creche, para permitir, ao aluno, o desenvolvimento de atividades pedagógicas diversas interagindo entre os 
ambientes compostos pelos mobiliários: playground enjoy super adventure; playground baby climber; 
casinha baby; túnel lúdico submarino; gangorra big moto; gangorra peixinho; triciclo; balanço baby duplo; 
lixeiras animais; banco alegría baby; casinha tililica; play bola baby; conjunto mesa e banco frutas. 
 
A junção destes mobiliários educativos permitirá a criação deste ambiente situado na área de 280 m² de 
terraço, onde será instalado o piso do tipo grama sintética garden de 20 mm para garantir a segurança e 
conforto dos alunos. 
 
O preparo do piso já foi executado pela Fundação. 
 
A licitante vencedora instalará a grama sintética e os mobiliários recreativos e pedagógicos nesta área 
chamada de Solarium, que está localizada na parte superior do prédio da Avenida Getúlio Vargas, 990, 
Creche Mundo da Criança Zona Norte.  A verificação correta do espaço pode ser aferida por meio de visita 
técnica que é facultativa, conforme já descrito no Edital 008/21. 
 
Logo, a licitante encontrará um espaço preparado para instalação do Solarium.  
. 
Os mobiliários terão a descrição abaixo: 
 
 
ITEM QTDE UNI DESCRIÇÃO VALOR 

UNI 
VALOR 
TOTAL 

01 01 UND PLAYGROUND ENJOY SUPER ADVENTURE  
Estrutura em tubo aço zincado 1” 29/32 com 2mm 
espessura com tratamento através de banhos de 
imersão à base de fosfato recoberto com 
acabamento de alta resistência com sistema de 
pintura eletrostática epóxi pó poliéster curado em 
estufa a 150°C por aproximadamente 20 minutos. 
Toda a estrutura do play deve conter rede de 
proteção em polietileno na cor preta com 5.2mm de 
espessura. 
Peças formadas por lâminas de madeira 
selecionadas, sobrepostas em sentido alternado, 
uma a uma, em número ímpar, com capas no 
mesmo sentido. Sua capa (lâminas externas) e seu 
miolo (lâminas internas) são de pinus reflorestado, 
coladas entre si com resina fenólica WBP, possuem 
certificação ISO 9001 e são 100% à prova d'água. 
Aplicasse em toda superfície duas camadas de 
resina impregnante hidro-repelente resistente a sol e 
chuva. 
Peças em polietileno micronizado em moldagem 
rotacional biaxial com alta resistência química ao 
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impacto e a tração, antimicrobiano e filtro UV14. 
Peças decorativas em fibra de vidro de 3mm de 
espessura com 2 de laminações de fio ROWE 450 e 
resina poliéster + gel primer poliéster cinza com 
pintura primer universal, tintas duco + verniz alto 
sólido P.U com astes de fixação. 
Formação:  
- 04 und Decks piso em formato quadrado, em 
polietileno pigmentado na cor a definir, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 4 mm , 
produzido pelo processo de rotomoldagem, para 
playground, largura  1100 mm , comprimento 1100 
mm , altura 60 mm, com encaixe nos 4 cantos para 
tubo, com 3 rebaixos em cada lado nas medidas 17 
x 10 mm, para fixação de parafusos, na face inferior 
com 12 rebaixos circulares para reforço estrutural , 
em todas as laterais rebaixos para encaixe na 
estrutura tubular. 
- 4 und Telhados, em polietileno pigmentado na cor 
a escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na 
espessura de 4 mm, produzido pelo processo de 
rotomoldagem para playground, comprimento 1225 
mm, largura 1200 mm, altura total 460 mm, face 
inferior quadrada e superior 04 caídas.   
- 1 und Torre subida formigueiro. 
- 1 und Passagens com obstáculos zig zag com 
quatro abas labirinto no formato retangular em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, 
produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, comprimento 1010 mm, largura 503 mm, 
altura total 145 mm,  com encaixe nos 4 cantos para 
tubo, com 4 rebaixos em cada lado nas medidas 17 
x 10 mm para fixação de parafusos. 
- 1 und Passagem com 3 obstáculos triângulos em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, 
produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, medindo largura 430 mm x comprimento 
987 mm x altura 355 mm, com encaixe nos 4 lados 
nas medidas 30 x 15 mm para fixação de parafusos.   
- 1 und Passagem com 3 obstáculos redondo em 
polietileno pigmentado na cor a escolher, com índice 
de solidez a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, 
produzido pelo processo de rotomoldagem para 
playground, medindo largura 430 mm x comprimento 
987 mm x altura 355 mm, com encaixe nos 4 lados 
nas medidas 30 x 15 mm para fixação de parafusos.   
- 08 und Ponta de tubo bandeirinha em polietileno 
pigmentado na cor a escolher, com índice de solidez 
a luz de 7 a 8, na espessura de 3 mm, produzido 
pelo processo de rotomoldagem para playground, 
medindo aproximadamente comprimento 260 mm x 
largura 40 mm x altura total 275 mm. 
- 02 und Painel vazado retangular com 4 aberturas, 
tipo janela em polietileno pigmentado na cor a 



 

UNIDADE I - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 3000 - Fone: (11) 3652 – 3000 
Conservatório Musical Villa Lobos  - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 3000 - Fone: (11) 3652 – 3000 

 

 
 

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco 
Rua Camélia, 26 – Jd. Das Flores – Osasco – SP – CEP 06110 300 
                                                                             Fone: (11) 3652 – 3000 
www.fito.edu.br 
______________________________________________________ 
 
 

escolher, com índice de solidez a luz de 7 a 8, na 
espessura de 4 mm , produzido pelo processo de 
rotomoldagem para playground, medidas 
aproximadas: largura  65 mm x comprimento 958 
mm x altura 1000 mm. 
- 03 und Escorregador baby com saída baby. 
- 02 und Rampas baby. 
 
Para garantir maior segurança e seguindo as 
normas técnicas da ABNT 16071/2012 
obrigatoriamente devem-se seguir os requisitos 
abaixo: 
• Devem-se considerar vários aspectos de um 
projeto a fim de prevenir a corrosão de partes 
componentes do equipamento; 
• As roscas de parafusos salientes acessíveis devem 
ter acabamento de proteção, para que não 
permaneçam cantos afiados. Porcas, pinos e 
parafusos devem ser resguardados contra 
afrouxamento com o uso. Os componentes não 
devem ter quaisquer cantos afiados ou agudos, ou 
protuberâncias em qualquer posição que 
representem perigo para uma criança; 
• As superfícies de todas as partes devem ser 
protegidas por revestimento ou impregnação 
superficial, os quais não devem conter substâncias 
prejudiciais à saúde. Antes da pintura, o ferro e o 
aço devem estar completamente limpos, secos e 
livres de resíduos que possam comprometer a 
durabilidade da pintura, entre outros; 
• As partes de madeira dos playgrounds não devem 
ser tratadas com 'preservantes' tóxicos, como o 
pentaclorofenol ou seus sais; 
• As superfícies e cantos acessíveis de madeira 
devem ter acabamento liso, livre de lascas, rebarbas 
ou farpas. Deve-se verificar se os mesmos não 
possuem bordas afiadas e pontas agudas; 
• Todas as superfícies destinadas a entrar em 
contato com os pés devem ser horizontais e 
uniformes. Pisos ou degraus devem ser espaçados 
por igual; 
Apresentar juntamente a proposta:  Apresentar junto 
com a proposta: laudo de resistència da fibra. 
Medidas aproximadas: 7,00 comprimento x 4,18 
largura x 2,60 altura. 

02 01 UND PLAYGROUND BABY CLIMBER 
Playground confeccionado em rotomoldado com 
paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas, foi totalmente 
desenvolvido para ser montado sem a necessidade 
de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. 
Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada 
torre e formado por 3 fases com plataforma de 
sustentação triangular composta por piso 
antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de 
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água. Modulo contém 01 escalada antiderrapante 
com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas 
aproximadas de:1.400 mm do chão até a base e 750 
mm de largura, 02 escorregador nas seguintes 
medidas aproximadas de 1.540 mm de comprimento 
e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de 
altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. 
Acompanha 01 telhado triangular medindo 
aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 
1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 
bases de apoio; 
Playground completo contém um total de 11 peças. 
Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e 
NBR 300-3/2011 com a  Portaria 369/07- Certificado 
pelo INMETRO 
Medidas aproximadas do Playground Montado: 
Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x 
Altura: 2.250 mm 

03 01 UND CASINHA BABY 
Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em 
injeção plástica. Composta por quatro paredes 
texturizadas com acabamento que imita pedra, uma 
porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop 
em plástico encaixado em uma das janelas na parte 
interna da casinha, telhado com design de palha 
seca formado por duas peças, possui na sua parte 
interna uma lareira uniforme no próprio molde da 
parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos 
roscas de Nylon de alta precisão medindo 
aproximadamente cada 26mm de comprimento x 
26mm de largura . Medidas  aproximadamente: 
comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X 
altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma 
NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  Portaria 
369/07- Certificado pelo INMETRO. 

  

04 01 UND TUNEL LUDICO SUBMARINO 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com 
orifícios vazados nas laterais permitindo a 
visualização da criança durante seu percurso. 
Escotilha no módulo principal que permite o giro em 
360°. Visor central vazado Permitindo altura interna 
de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas 
as Peças são encaixadas pelo total de 15  roscas de 
Nylon de alta precisão   medindo aproximadamente 
cada  26mm de comprimento x 26mm de largura . 
Dimensões do Produto Montado aproximadamente: 
Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 
1.400 mm de altura. Com conformidade com a 
norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a 
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. 

  

05 10 UND GANGORRA BIG MOTO 
Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo 
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sem perder a coloração, assento anatômico em 
formato de moto com pegadores em polietileno 
uniforme ao padrão do molde, sem o uso de 
adaptações de manoplas e madeiras, olhos 
confeccionados em plástico acrílico com rosca de 
encaixe. com base reforçada para apoiar os pés 
permitindo um balanço suave e uniforme e com 
conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e  NBR 
300-3/2011 com a  Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. Medidas aproximadas de: 
Comprimento: 810 mm x Largura: 240 mm  x 
Altura: 400 mm 

06 10 UND GANGORRA PEIXINHO 
Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo 
sem perder a coloração, assento anatômico com 
encosto em formato de peixinho com pegadores 
confortáveis confeccionado em madeira e revestido 
com borracha reforçada com ranhuras vazadas para 
maior segurança  e conforto  olhos confeccionados 
em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com 
base reforçada para apoiar os pés permitindo um 
balanço suave e uniforme e com conformidade com 
a norma NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.  
Medidas aproximadas de: Comprimento: 970 mm 
x Largura: 300 mm  x Altura: 900 mm 

  

07 10 UND TRICICLO  
Assento com apoio elevado. 
Resistência e durabilidade com estrutura em aço 
tubular. 
Rodas com capa antiderrapante: Proporciona um 
deslocamento suave e sem ruído. 
Idade: +24 meses. 
Peso máximo suportado: 42kg. 
Certificado Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01ª 
Dimensões: (C,L,A) 72,0 X 48,0 X 72,0 cm 

  

08 02 UND BALANÇO BABY DUPLO - BALANÇO BABY 
DUPLO - Estrutura formadas por quatro pés e uma 
barra na horizontal em aço carbono 2”1/2 com 
espessura mínima de 2,00mm com tratamento 
através de banhos de imersão à base de fosfato 
recoberto com acabamento de alta resistência com 
sistema de pintura eletrostática epóxi pó poliéster 
curado em estufa a 150°C por aproximadamente 20 
minutos. Cadeiras para bebe em concha única 
confeccionada em rotomoldado com aditivos UV que 
podem ficar expostos ao tempo sem perder 
coloração.Medidas aproximadas das cadeiras bebe: 
0,36x0,36x0,45cm Medidas minimas do balanço 
completo: 2,00x1,95x1,20cm. Apresentar junto com 
a proposta: laudo de carga do rotomoldado ou 
declaração de responsabilidade técnica. 
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09 04 UND LIXEIRAS ANIMAIS - LIXEIRAS ANIMAIS  - 
Confeccionadas em plásticos polietileno 
rotomoldado com aditivos UV que podem ficar 
expostos ao tempo sem perder coloração. Formatos 
de sapo, coelho, canguru e peixe. Medidas mínimas: 
0,30x0,45x0,45 cm. Apresentar junto com a 
proposta: laudo de carga do rotomoldado ou 
declaração de responsabilidade técnica. 

  

10 04 UND BANCO ALEGRIA BABY - Confeccionado em 
rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, 
tratado especialmente contra a ação dos raios 
ultravioletas, com assento e encosto anatômico  com 
o seu sistema inovador o banco não precisa de 
parafusos para a sua montagem e completamente 
pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg  
Medidas Aproximadas de: Comprimento: 800 mm 
x Largura: 480 mm  x Altura: 600 mm. Com 
conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e  NBR 
300-3/2011 com a  Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO 

  

11 01 UND CASINHA TILILICA 
Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em 
injeção plástica. Composta por quatro paredes 
texturizadas com acabamento que imita pedra, uma 
porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop 
em plástico encaixado em uma das janelas na parte 
interna da casinha, telhado com design de palha 
seca formado por duas peças, possui na sua parte 
interna uma lareira uniforme no próprio molde da 
parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos 
roscas de Nylon de alta precisão medindo 
aproximadamente cada 26mm de comprimento x 
26mm de largura. Medidas  aproximadamente: 
comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X 
altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma 
NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  Portaria 
369/07- Certificado pelo INMETRO. 

  

12 01  UND PLAY BOLA BABY 
Confeccionado em Polietileno PEAD em processo 
de Rotomoldagem com aditivos anti- uv constituído 
por 03 semicírculos de ângulos de 90º coloridos, 
com o formato de meia esfera com 03 aberturas em 
forma de arcos, com texturas antiderrapante, com 
pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os 
pés. Com o seu Design com os círculos abertos 
possibilitam para não o acumulo de água. Peso 
Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no 
brinquedo em geral. Com conformidade com a 
norma NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. 
Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 
2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA:1.330 
mm 
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13 04 UND CONJUNTO MESA E BANCOS FRUTAS 
Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem 
de alta densidade, tratado especialmente contra a 
ação dos raios ultravioletas. Composta por 01 – 
Mesa confeccionada em Polietileno rotomoldado 
com pés em formato de x medidas aproximadas da 
mesa de Comprimento : 700 mm x Largura de 700 
mm x Altura de 550 mm . 03 – Banquetas 
confeccionadas em Polietileno Rotomoldado, 
banqueta com olhos confeccionados em plástico 
acrílico com rosca de encaixe. Medindo 
aproximadamente: Comprimento 300 mm x Largura 
300 mm x Altura 550 mm. Opcionais nos Temas de 
Frutas: Laranja, Limão, Maracujá, Morango e Uva. 
Apresentar junto com a proposta: laudo de carga do 
rotomoldado ou declaração de responsabilidade 
técnica. 

  

14 280 M2 GRAMA SINTETICA 20MM - Grama que reproduz a 
grama natural. Pode ser instalada em Ambiente 
Interno ou Externo (exposto a sol e chuva). Base 
reforçada e fios mesclados para maior durabilidade 
do produto. Produto com até 02 anos de Garantia. 
Indicações de Uso: Academias, Jardinagem e Mini 
campos. Produto 100% Polietileno Virgem, com 
proteção Clean Fresh, anti bactérias e não propaga 
fungos. Características: Espessura: 20 mm. Largura 
do rolo: 2,00 m. Benefícios da Grama Sintética 
Decorativa: Proteção ANTI FUNGOS: Por serem 
100% sintéticas, evitam a propagação de fungos; 
Durabilidade: Alta durabilidade para ambientes 
internos e externos; Proteção: Protege as crianças 
de cortes ou ralados decorrentes de queda; Renova 
o aspecto visual do seu Ambiente; Materiais para 
Instalação: Adesivo de Contato ou Fita Dupla Face. 

  

   TOTAL   
 
 
 

AMOSTRAS E PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DO MOBILIÁRIO 
 
 
As amostras serão analisadas pela equipe técnica e somente serão aceitas aquelas que forem totalmente 
compatíveis com as descrições constantes no ANEXO I, inclusive no tocante às certificações de INMETRO, 
laudos de resistência e declarações de responsabilidade, quando exigidas nos termos descritos neste 
Anexo I.  
 
As amostras serão analisadas de forma objetiva utilizando como critérios de avaliação as especificações 
técnicas aqui contidas. 
 
A empresa que não apresentar amostra, certificados e declarações de responsabilidade, será 
desclassificada automaticamente.  
 
Relação de Amostras a serem apresentadas:  
 

a) LOTE 1 - 1 (um) POSTE CENOGRÁFICO com iluminação - peça em fibra de vidro com 3mm de 
espessura, com duas delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + gel primer poliester cinza. 
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Pintura primer universal cenografica com tinta a base duco verniz auto solido alto brilhante em base. 
Medidas – 1,95 x 0,78 x 0,35m; 
 
 

b) LOTE 1 - 1 (um) BANCO CENOGRÁFICO PEDRA MEDIEVAL - peça em fibra de vidro com 3mm 
de espessura, com duas delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + gel primer poliester 
cinza. pintura primer universal cenografica com tinta a base duco verniz auto solido alto brilhante em 
base, medidas aproximadas:  1,55 x 0,70 x 0,60 m; 
 
 

c) LOTE 2 - 1 (conjunto) COGUMELO CENOGRÁFICO - peça em fibra de vidro com 3mm de 
espessura, com duas delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + gel primer poliester cinza. 
pintura primer universal cenografica com tinta a base duco verniz auto solido alto brilhante em base; 
 
 

d) LOTE 2 – 1 (um) BANCO CENOGRÁFICO TRONCO 02 LUGARES - peça em fibra de vidro com 
3mm de espessura, com duas delaminaçoes de fio rowe 450 e resina poliester + gel primer poliester 
cinza. pintura primer universal cenografica com tinta a base duco verniz auto solido alto brilhante em 
base, medidas aproximadas:  1,55 x 0,70 x 0,60 m. 
 
 

e) LOTE 3 – 1 (uma) CASINHA BABY - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, 
com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas 
com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em 
plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha 
seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da 
parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos roscas de Nylon de alta precisão medindo 
aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura . Medidas  aproximadamente: 
comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma 
NBR 300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO; 
 

f) LOTE 3 – 1 (um) BANCO ALEGRIA BABY - Confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem de 
alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com assento e encosto 
anatômico  com o seu sistema inovador o banco não precisa de parafusos para a sua montagem e 
completamente pelo sistema de encaixes de trava .Suporta até 80 kg. Medidas Aproximadas de: 
Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm  x Altura: 600 mm. Com conformidade com a norma NBR 
300-1/2011 e  NBR 300-3/2011 com a  Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO 

 
 
Na mesma sessão que for declarada a licitante previamente habilitada, o Pregoeiro marcará: data, horário e 
local da sessão pública para os interessados em participar da Análise das amostras, laudos e projeto de 
distribuição dos mobiliários, sendo essa data, após o termino do prazo que consta no item 8.1 deste edital.  
 
Na sessão designada para análise será designada nova data para continuidade da Sessão de Julgamento, 
e conhecimentos do Relatório Técnico.  
 
Não será aceita a Proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviá-los, ou que não 
apresenta-los no prazo estabelecido.  
 
A apresentação de amostra deteriorada configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital.  
 
Aprovados a amostra pela Comissão Técnica, o pregoeiro registrará a Habilitação da Licitante e declarará 
vencedora do certame, prosseguindo-se conforme o item 9  deste Edital.  
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Reprovados a amostra ou laudo pela Comissão Técnica, o Pregoeiro procederá nos termos do subitem 
7.5.14 do Edital 008/21. 

Será apresentado projeto de layout de cada um dos lotes descritos, posto que são ambientes de salas de 
aula recreativas e, para tanto, o projeto apresentado poderá ser impresso ou em mídia digital (CD, DVD ou 
PEN DRIVE) que fará parte do processo e ficará retidos nos autos.   

O projeto poderá ser em 3D, ou outro recurso tecnológico similar, desde que permita a visualização da sala 
de aula recreativa completa com o mobiliário daquele determinado lote, bem como se está de acordo com o 
solicitado no Anexo I deste Edital.   

A análise do projeto também será feita pela Comissão Técnica nomeada e que avaliará as amostras. 

O projeto será um sugestão de layout para distribuição do mobiliário no local conforme descrito neste Anexo 
I, contendo, no mínimo, todos os itens descritos no Anexo I.  O intuito é permitir a entrega organizada e 
estratégica do mobiliário de forma funcional, possibilitando o melhor aproveitamento dos espaços 
recreativos que serão criados nos termos do que foi descrito neste Edital. 

Cada lote terá um projeto separado. O projeto apresentará legenda identificando os itens do lote e onde 
serão colocados. 

O licitante apresentará amostra do item e o projeto layout do espaço apenas para o lote que foi habilitado. 

Não é necessário, mas serão aceitas maquetes, desde que de acordo com o ambiente proposto e descrito 
neste Anexo I. 

O licitante que não apresentar projeto será desclassificado. 

O objetivo do projeto de layout destas salas de aula recreativas é demonstrar como os itens de um 
determinado lote serão distribuídos naquele espaço para promover o aprendizado. Logo, não basta apenas 
a entrega e instalação do mobiliário no local.  Ele será distribuído de forma estratégica e organizada, criando 
o ambiente sugerido e descrito em cada um dos lotes nos termos do diposto neste anexo I.   

Como cada lote já terá o nome do ambiente que será criado para concretização da atividade pedagógica 
proposta em cada sala recreativa, o projeto deverá seguir esta orientação, pois a licitação busca a aquisição 
de mobiliários subdivididos em três lotes que compõe a sala de aula recreativa, conforme descrito no Anexo 
I. 

A visitação do espaço é facultativa, mas é facilitadora para conhecimento dos locais onde as salas de aula 
recreativas serão instaladas.  

OS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS: 
 
Serão desclassificadas as propostas que:  
 
a) Deixar de apresentar uma ou mais amostras ou insumos exigidos;  
 
b) Apresentar amostra divergente das especificações descritivas do anexo I;  
 
c) Apresentar amostra com quantidade de itens divergentes das especificadas no anexo I;  
 
d) Apresentar amostra que possua defeito de fabricação nos itens que compõe a peça, assim considerados 
produtos com a pintura riscada, descascada, trincos, formas assimétricas ou com falhas, parafusos ou 
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roscas expostas, ou outro defeito que possa machucar ou ferir ou colocar o usuário em risco durante a 
utilização, bem como quaisquer outros defeitos ou não conformidades aparentes nos produtos; 
 
O projeto estará em desacordo com o descrito neste anexo I, identificando todos os mobiliários 
especificados no lote e onde os mesmos serão colocados na sugestão de layout apresentada.  
 
Os mobiliários recreativo e pedagógicos deverão obedecer rigorosamente às especificações contidas no 
Anexo I, sendo que os itens que não atenderem as especificações desclassificarão as propostas.  
 
 


