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ANEXO I 
TERMO DEREFEREÊNCIA 

EDITAL 007/2019 
 

1 OBJETO 

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços, por meio de 
pregão Eletrônico, para fornecimento referente a eventuais e futuras aquisições de Módulos de 
Atividades, conforme especificações constantes no Anexo I do edital, para atender as necessidades dos 
municípios pertencentes ao CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL, durante o período de doze meses, 
a contar da assinatura da ata de registro depreços. 

2 – AQUISAÇÃO  POR LOTE  

Para obter a avaliação do custo, o CONSÓRCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL utilizou – se de 
orçamentos com diversos fornecedores. 

Os valores ora licitados, servirão de base de registro de preços para a composição dos lotes e 
futuras a desões, não ultrapassando o limite final em adesões de acordo com a lei. 

As adesões não poderão ultrapassar as seguintes quantidades por cada item do Lote:  

 

LOTE 1: Item 1 - QUANTIDADE: 400 (quatrocentos) unidades de cada item do LOTE 

 

LOTE 2: Item 2 - QUANTIDADE: 300 (trezentos) unidades de cada item do LOTE  

 

LOTE 3: Item 3 - QUANTIDADE: 400 (quatrocentos) unidades de cada item do LOTE  

 

LOTE 4: Itens 4, 5 e 6 - QUANTIDADE: 400 (quatrocentos) unidades de cada item do LOTE  

           Item 7 - QUANTIDADE: 1.600 (um mil e seiscentos) unidades de cada item do LOTE 

Item 8 - QUANTIDADE: 10.000 (dez mil) unidades de cada item do LOTE  

Item 9 -  QUANTIDADE: 40.000 (quarenta mil) unidades de cada item do LOTE  

Item 10 - QUANTIDADE: 2.000 (duas mil) unidades de cada item do LOTE 

Itens 11 e 12 - QUANTIDADE: 18.000 (dezoito mil) unidades de cada item do LOTE 

Itens 13, 15, 16, 17 e 18 - QUANTIDADE:  900 (novecentas) unidades de cada item do LOTE 

Item 14 - QUANTIDADE: 9.000 (nove mil) unidades de cada item do LOTE 
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3 - DESCRITIVO TÉCNICO DOS PRODUTOS 
 

 
 

LOTE 1 

PLAYGROUND– 2 MÓDULOS 

ITEM QTD 
PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE 

MADEIRA ECOLÓGICA MACIÇA PLÁSTICA SUSTENTÁVEL MEDINDO 90MMX90MM 
COM ACABAMENTO EM POLIETILENO NA COR ITAÚBA CONTENDO: 

1 

1 

Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em Madeira Ecológica maciça plástica medindo 
100mm x 100mm x 3000mm; 1 patamar confeccionado com estrutura maciça de 
Madeira ecológica plástica e assoalho em polímero plástico reciclado antiderrapante, 
medindo 20 mm x 100 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm, 2 
cobertura rotomoldado com parede dupla telha em desenho estilo germânica quadrada 
medindo 1270mmx 1270mm 

1 

Plataforma auxiliar tipo MP, com 1 colunas em Madeira Ecológica maciça plástica 
medindo 100 mm x 100 mm x 3000 mm; 1 coluna em Madeira Ecológica maciça plástica 
medindo 90 mm x 90 mm x 2500 mm, 1 patamar confeccionado com estrutura maciça 
de Madeira ecológica plástica e assoalho em polímero plástico reciclado 
antiderrapante, medindo 20 mm x 100 mm; altura do patamar em relação ao nível do 
solo 1200 mm 

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 

Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado 
de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem 
ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno 
rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às 
correntes. 

1 

Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor 
colorido; 2 Flange (Painel) com a temática animais da selva urso com medida externa 
940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor 
colorido  

1 

Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90ºº diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm 
em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro 
interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido  

1 
Escorregador 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. 
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1 
Guarda corpo com a temática animais da selva urso com dimensão 870mm x 770mm 
em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido contendo bolha de acrílico 
transparente. 

1 
Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno 
rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno 
rotomoldado cor colorido. 

1 
Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 
internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior 
em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 

 

 
 
 

LOTE 2 

PLAYGROUND – 4 MODULOS 

ITEM QTD 
PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA 

ECOLÓGICA MACIÇA PLÁSTICA SUSTENTÁVEL MEDINDO 90MMX90MM COM 
ACABAMENTO EM POLIETILENO NA COR ITAÚBA CONTENDO: 

2 

1 

Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em Madeira Ecológica maciça plástica medindo 
100mm x 100mm x 3000mm; 1 patamar confeccionado com estrutura maciça de 
Madeira ecológica plástica e assoalho em polímero plástico reciclado antiderrapante, 
medindo 20 mm x 100 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm, 1 
cobertura rotomoldado com parede dupla telha em desenho estilo germânica quadrada 
medindo 1270mmx 1270mm 

3 

Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em Madeira Ecológica maciça plástica medindo 
100mm x 100mm x 3000mm; 1 patamar confeccionado com estrutura maciça de 
Madeira ecológica plástica e assoalho em polímero plástico reciclado antiderrapante, 
medindo 20 mm x 100 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm, 3 
cobertura rotomoldado com parede dupla telha em desenho estilo germânica quadrada 
medindo 1270mmx 1270mm 

1 

Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm 
estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm 
de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem 
ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 

1 

Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm 
em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro 
interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 

1 

Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de largura, seção de 
deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em 
polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado 
cor colorido 

1 
Escorregador 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. 
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1 

Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor 
colorido; 2 Flange (Painel) com a temática animais da selva urso com medida externa 
940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor 
colorido 

1 
Rampa de escalada dimensão 1600mm x 540mm com 6 degraus em sulcos em 
polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em 
polietileno rotomoldado cor colorido 

1 

Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho 
de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de 
aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, 
barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 

1 

Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira 
plástica cor itaúba. Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com 
tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de 
diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. 

  

1 

Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm 
de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda 
corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 
25,40mm e espessura de 1,95mm; 

1 
Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura 
com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado 
cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 

1 
Guarda corpo com a temática animais da selva urso com dimensão 870mm x 770mm 
em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido contendo bolha de acrílico 
transparente. 

1 
Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 
internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior 
em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 

1 
Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno 
rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno 
rotomoldado cor colorido. 
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LOTE 3 

ITEM QTD CONJUNTO PSICOMOTOR DE ATIVIDADES INSTRUCIONAIS DIDÁTICO 

3 1 

Conjunto psicomotor de atividades instrucionais didático para o desenvolvimento de 
atividades da cultura corporal e do movimento no ambiente com 118 peças, ocupando 
uma área aproximada de 66 m/2 sendo formado por modelos e formas variadas e 
densidades mínina d20 consideradas apropriadas ao desenvolvimento de atividades 
primárias com crianças de até 50 kg de 0 a 6 anos. Os materiais são fabricados de 
matéria-prima sustentáveis de pvc com revestimento interno em poliéster nas cores 
primárias com costuras em nylon altamente resistentes em material lavável sem risco 
de rachadura, descolorimento, atóxico, higienizável e deverá possuir durabilidade 
suficientemente forte a fim de evitar descosturas, rasgos, quebradura durante o uso. O 
conjunto didático deverá atender as exigências mínimas do desenvolvimento 
psicomotor das crianças com sistema fechamento para segurança em todas as peças. 
Acompanha 1 livro e 1 dvd sendo material didático para Professor em impressão 
colorida e dvd com áudio no idioma em português com orientações didático-
pedagógica tendo como base o RCNEI - Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil com o objetivo de articular a ação pedagógica como promotora de 
aprendizagem e desenvolvimento integral da criança. Devendo ainda, LIVRO e DVD, 
apresentar respectivamente amplo conteúdo impresso e audiovisual para todos o 
conjunto didático para o desenvolvimento psicomotor, a descrição da intenção 
pedagógica, dos conteúdos, dos objetos, das variedades de práticas contextualizadas e 
das atividades lúdicas. Acompanha capacitação presencial de especialistas em questão 
para potencializar o uso da material. 
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LOTE 4 

ITEM QTD 
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS INSTRUCIONAIS PARA ATIVIDADES  

LÚDICAS E PEDAGOGICAS 

4 1 

Túnel com a temática de cara de urso - túnel em polietileno, com estrutura curva em 45 
graus com diametro de 65cm contendo entrada e saida com paredes na temáticas cara 
de urso;Produzido em plástico rotomoldável. -Resistente e durável.Atóxico. -Cor 
resistente aos raios solares pois possui tratamento UV.De fácil limpeza. dimensões 
aproximadas de no mínimo, largura: 103cm x comprimento 325cm x altura 120cm. 

5 1 

Conjunto Sensorial de  Atividades fabricado em rotomoldavel super resistente, atoxico, 
higienizavel com designer exclusivo possuindo 31 pecas para atividades sensoriais. O 
Conjunto Sensorial é excelente para o equilíbrio, movimento, coordenação e percepção 
tátil. É um equipamento multifuncional.O andar ondulado com textura tátil foi criado 
para desenvolver a ergonomia do movimento do pé,material não direcional, possibilita 
vários tipos de rotas retas e curvas. É antiderrapante, lavável, empilhável. Otimiza 
espaço.e coordenação motora psicomotora, cognitiva, social e emocional para criancas 
de 1 a 5 anos com capacidade de ate 100 kgs por peca. Sao 6 modelos diferentes que 
compoe o conjunto sendo 8 peças curvas tamanho 44cm de comprimento x 14cm de 
largura x 8cm de altura, 8 peças retangulares de tamanho 46cm de comprimento x 
14cm de largura x 8cm de altura ,4 cantoneiras no tamanho de 14cm de comprimento x 
14cm de largura x 5 cm de altura e 11 peças triangulares de 4 tamanhos, mini 22cm de 
comprimento x 22cm de largura x 4,5 cm de altura, pequena 34cm de comprimento x 
34cm de largura x  cm de altura, Media 36cm de comprimento x 36cm de largura x 16 
cm de altura Grande 40cm de comprimento x 40cm de largura x 20 cm de altura   . 
Todas as medidas são aproximadas. Ideal para desenvolver atividades ao ar livre e 
tambem dentro de sala de aula, patio, ginasio ou em ambiente que o professor se sinta 
a vontade em desenvolver atividades pertinentes a cada momento. 

6 1 

Prancha de equilibrio com 4 peças coloridas para trabalhar o equilíbrio interno e 
externo das crianças, aumentar a estabilidade e melhorar a sua força Exercícios 
baseados em equilíbrio são uma maneira de ativar seus músculos e construir 
estabilidade que irá beneficiar a criança, tanto na manutenção da funcionalidade do 
centro do corpo como na prevenção de lesões.Peças uniformes, sem emendas.-
Produzido em plástico rotomoldável. -Resistente e durável.Atóxico. -Cor resistente aos 
raios solares pois possui tratamento UV.De fácil limpeza. Peso máximo permitido é de 
200Kg cada peça. Medidas: Comprimento: 58 cm x Largura: 19 cm x Altura: 15 cm. 

7 1 

Banco Infantil fabricado em polipropileno com acabamento arredondado propiciando 
segurança, possuindo espessura de 3,7cm no encosto e assento . Largura mínima do 
assento e encosto de 28cm, sendo  super-resistentes com apoio de braço nas laterais 
para segurança e comodidade, tem o encosto e assento vazado sendo atóxico, 
higienizáveis e coloridas com capacidade para suportar até 100 kgs. Com pernas em 
formato de banco de jardim. Possui sistema de montagem com porcas autotavantes nas 
laterais dos braços propiciando maior segurança e estabilidade no seu uso. Por seu 
designer inovador propicia a otimização do espaço por possui possibildiade de 
montagem/desmontagem. Medida mínima aproximada  80x48x60 cm. 
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8 1 

Mesa Infantil super resistente, atóxico, higienizável e colorida, sendo o tampo da mesa 
nas medidas mínimas 750x750mm em formato quadrado fabricado em polipropileno 
com espessura total de 4,2cm contendo 12 parafusos fixados em sua estrutura interna 
de aço com espessura 1,5mm. A mesa possui as 4 pernas em aço com espessura de 
1,5mm e diâmetro do tubo de 58mm com revestimento em pintura epóxi contra 
corrosão, possuindo fixação de 3 parafusos de inox em cada perna e possui o 
comprimento de 52 cm. Possui sistema de regulagem de altura nas pernas através de 
tubo de inox de 3cm em 3cm contendo 9 regulagens no total sendo altura mínima da 
mesa de 37cm e máxima de 59cm. Possui sistema antiderrapante de borracha na sua 
extremidade. Medida mínima 75x75x63 cm 

9 1 

Cadeira Infantil Square grande fabricada em polipropileno com acabamento 
arredondado propiciando segurança, possui espessura de 3,7mm no encosto e assento 
na parte central e 4,2mm de espessura nas extremidades do encosto e do assento. 
Largura mínima do assento de 28cm e encosto de 24cm, sendo  super-resistentes com 
apoio de braço para segurança e comodidade, tem o encosto vazado sendo flexível que 
se ajusta de acordo com o peso da criança sendo atóxico, higienizáveis e coloridas com 
capacidade para suportar até 100 kgs. Com pernas em formato de "v" e sistema 
antiderrapante na extremidade de cada perna propicia maior segurança e estabilidade 
no seu uso. Por seu designer inovador propicia a otimização do espaço através do 
empilhamento. Medida mínima aproximada 42x42x55 cm 

10 1 

Estante infantil em plástico com 9 cestos com alça em plástico sendo (6 cestos de 19 x 
30 x 14 cm e 3 cestos de 36 x 30 x 14 cm) fabricado em plastico injetado super 
resistente, atóxico, higienizável com designer exclusivo possuindo nas paredes laterais 
um orifício para ser utilizado como alça. As paredes possuem formato com tema de 
animais.  Possui 6 varões travados nas 2 paredes para acondicionar os 9 cestos. Ideal 
para acondicionar os materiais dos alunos de uso diário prevalecendo o efeito 
organizacional para as crianças e também maximizando o espaço para atividades 
desenvolvidas pelo professor. Os cestos podem ser retirados e colocados no lugar com 
muita praticidade e segurança. Medidas da estante aproximadas: 87x42x80 cm 

11 1 

Cama infantil fabricada em polipropileno de espessura de 4cm nas paredes laterais 
super resistente, atóxica, higienizável, com designer exclusivo contendo 4 suportes de 
altura de 7,5cm contendo 2 parafusos fixados na sua estrutura para não ficar 
diretamente no chão garantindo que as crianças não recebam a umidade do piso, 
exposição a sujeiras, contato com insetos e outros males que possam prejudicar a 
saúde. Pelo seu designer inovador e seguro propicia a otimização do espaço através do 
empilhamento.  Acompanha estrado em madeira tratada nas medidas 125 cm de 
comprimento, 48 cm de largura e 1,3 cm de espessura. Medidas e peso mínima da 
Cama (CxLxA) 138x60x22,5 cm e 7,9 kgs 
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12 1 

Colchão infantil p/ cama infantil fabricado com tecido 100% poliester, e espuma 100% 
poliuretano conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de 
Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo  de Colchão (CE-15:002.04),sendo o 
seu tecido protegido e tratado com fungicida (para antiácaro, antialérgico, 
antibactérias, atifungo e antimofo) previnindo a lata concentração de alérgenos 
melhorando a higiene do colchão de modo profundo e duradouro. Possui revestimento 
impermeável de um dos lados que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser 
utilizado em uma das faces. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente 
de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. As medidas mínimas de 127 cm de 
comprimento, 48 cm de largura e 8 cm de espessura na densidade D23 com capacidade 
de peso até 50 kgs de acordo com a medida biotipo densidade indicada. Medidas 
mínima da Colchão (CxLxA) 127x48x8 cm. - apresentar catálogo 

13 1 

Coletor de fraldas e higienizador de ambiente fabricado em plástico abs super 
resistente, com excelente acabamento nas cores branca e cinza com formato oval do 
tamanho de 33x23cm e altura de 54cm com a capacidade de até 26 litros para o 
descarte de fraldas propiciando ao ambiente sem odores e mal cheiros. Possui um 
sistema duplo de vedação avançado anti-odor através de tampa com borracha para 
neutralizar a saída de odores e outra tampa com mola. Possui sistema de abertura da 
tampa central realizada por pedal sem auxílio das mãos para facilitar o descarte das 
fraldas. Possui trava de segurança da tampa que tem acesso dentro do coletor para as 
crianças não terem acesso dentro do coletor. Contém uma porta central com trava para 
ter acesso ao descarte do saco cheio possuindo um sistema protegido de lâmina para 
cortar o refil propiciando total segurança ao usuário do coletor. Sistema muito prático e 
simples para troca de refil sendo feito através da tampa superior central. Acondiciona 
aproximadamente 60 fraldas dentro do coletor. 

14 1 

Refil c/ 3 unidades para o coletor de fraldas e higienizador de ambiente. Refil fabricado 
em plástico super resistente 100% biodegradável com 20% material reciclado 
ecológicamente com abertura nas 2 extremidades. Refil levemente perfumado para 
reduzir odores. Possui medidas mínimas de comprimento de 850 cm e largura de 40cm 
aproximadamente podendo acondicionar de 300 à 400 fraldas por refil, dependendo do 
seu uso. 

15 1 

Jacaré Criativo é excelente para o equilíbrio, movimento, coordenação e percepção 
tátil. O andar ondulado com textura tátil foi criado para desenvolver a ergonomia do 
movimento do pé trabalhando lateralidade e dinamicas de grupo. Possui textura 
antiderrapante. Superfície superior com retângulos que apoiam os pés na escalada do 
jacaré.Lavável, Produzido em plástico rotomoldável. -Resistente e durável.Atóxico. -Cor 
resistente aos raios solares pois possui tratamento UV.De fácil limpeza. Peso máximo 
permitido é de 80Kg cada peça. Medidas: Comprimento: 172 cm x Largura: 66 cm x 
Altura: 23 cm 
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16 1 

Gangorra Alligator é própria para brincadeiras em grupo. Possui assento anatômico e 
antiderrapante, com três manoplas de apoio para as mãos. Ajuda a desenvolver a 
coordenação motora e equilíbrio das crianças. Gera alegria, compartilha experiências 
em grupo e trabalha o equilíbrio. segura, resistente e divertida. Acomoda até 3 crianças. 
Produzido em plástico rotomoldável. -Resistente e durável.Atóxico. -Cor resistente aos 
raios solares pois possui tratamento UV.De fácil limpeza. Medidas: Comprimento: 139 
cm x Largura: 31 cm x Altura: 42 cm 

17 1 

Gangorra Baleia é ideal para duplas. É segura, resistente e divertida.Possui apoio para 
os pés. Tem assento para duas crianças, com duas manoplas para apoio das 
mãos.Promove o fortalecimento das pernas e ensina a administrar a própria força. 
Ajuda a desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio.O espaço central faz criar uma 
maior estabilidade para as crianças. Produzido em plástico rotomoldável. -Resistente e 
durável.Atóxico. -Cor resistente aos raios solares pois possui tratamento UV.De fácil 
limpeza. Medidas: Comprimento: 98 cm x Largura: 38 cm x Altura: 44 cm 

18 1 

Gangorra modelo dog está sob estrutura larga, dando segurança ao balanço da criança, 
sem tombamento lateral. É segura, resistente e divertida. 
Possui apoio para os pés. Ajuda a desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio. 
Produzido em plástico rotomoldável. -Resistente e durável.Atóxico. -Cor resistente aos 
raios solares pois possui tratamento UV.De fácil limpeza. Medidas: Comprimento: 84 
cm x Largura: 35 cm x Altura: 50 cm 

 

 
3. Certificados e laudos e amostras : 

 
3.1 O Consórcio Público Do Extremo Sul  se reserva o direito de exigir/ e ou solicitar laudos e/ou 
certificados de INMETRO ou ABNT, caso seja necessário para dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento do 
processo em questão. 
 
3.2 O Consórcio Público Do Extremo Sul  se reserva o direito de solicitar amostras total ou parcial, caso seja 
necessário para dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento do processo em questão. 

 
4   DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e 
as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de2013. 

 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 
 
5   DO ENDEREÇO E PRAZO DE ENTREGA 
 
                O endereço de entrega será aquele fornecido por cada município requisitante, com a respectiva 
relação das escolas municipais. As entregas deverão ser efetuadas de acordo com o horário de expediente do 
município requisitante. 
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6   DO CRITÉRIO DEJULGAMENTO 
 

   O critério de julgamento das propostas financeiras será o de menor preço globaldo lote, devido à 
metodologia de execução/forma de entrega, que se dará de forma simultânea, visando à padronização, 
agilidade e economicidade para o município, de acordo com os critérios, necessidades e peculiaridades, 
visando a otimização da entrega e facilitando, sobre maneira, a gestão e a fiscalização contratual e a logística 
do processo de entrega. Entretanto ao término do julgamento, a empresa proponente vencedora deverá 
entregar um planilha destacando o valor unitário de cada item, para fins de registro de preços e eventual 
aquisição parcial. 

 
7   EXECUÇÃO DOCONTRATO 
 

 Por se tratar de registro de preços, será lavrada ata, de acordo com a minuta anexada ao edital, na 
qual constam as cláusulas relativas a condições gerais, obrigações, fiscalização, pagamentos, penalidades e de 
mais cláusulas e condições relativas à execução do objeto, que deverão ser atendidas na íntegra pela licitante 
vencedora, casocontratada. 

 
8   INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES À ENTREGA 
  
                Na data de entrega, o fornecedor deverá disponibilizar profissionais suficientes para a entrega its, de 
acordo com cronograma fornecido pelo órgão, sob a supervisão de servidores que auxiliarão naentrega. 
 
9   SANÇÕES APLICAVÉIS 
 

 Estão previstas no edital e na ata de registro de preços a ser assinado pelo detentor do menor preço. 
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ANEXO II 

VALOR DE REFERÊNCIA 
EDITAL 007/2019 

 

LOTE 1 

ITEM QTD 

PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA 
PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA ECOLÓGICA MACIÇA 
PLÁSTICA SUSTENTÁVEL MEDINDO 90MMX90MM COM 

ACABAMENTO EM POLIETILENO NA COR ITAÚBA CONTENDO: 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

1 
Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em Madeira Ecológica 
maciça  (conforme descritivo termo de Referência )  

    

1 
Plataforma auxiliar tipo MP, com 1 colunas em Madeira 
Ecológica maciça  (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Escada com 5 degraus,  (conforme descritivo termo de 
Referência ) )   

1 
Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas 
(conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em 
polietileno rotomoldado cor colorido; (conforme descritivo 
termo de Referência )  

1 
Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90ºº diâmetro 750mm de 
polietileno rotomoldado cor colorido; (conforme descritivo 
termo de Referência )  

1 
Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de 
largura, (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Guarda corpo com a temática animais da selva urso (conforme 
descritivo termo de Referência ). 

1 
Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm (conforme 
descritivo termo de Referência )  

1 
Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado 
coloridos (conforme descritivo termo de Referência )  

VALOR UNITÁRIO DO LOTE  43.000,00 
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LOTE 2 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

PLAYGROUND – 4 MODULOS 

ITEM QTD 

PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL 
(COLUNAS) DE MADEIRA ECOLÓGICA MACIÇA PLÁSTICA 

SUSTENTÁVEL MEDINDO 90MMX90MM COM ACABAMENTO EM 
POLIETILENO NA COR ITAÚBA CONTENDO: 

2 

1 
Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em Madeira Ecológica 
maciça (conforme descritivo termo de Referência )  

    

3 
Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em Madeira Ecológica 
maciça (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Rampa de cordas (com pega mão de segurança) (conforme 
descritivo termo de Referência )  

1 
Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de 
polietileno rotomoldado cor colorido; (conforme descritivo 
termo de Referência )  

1 
Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de 
largura, (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de 
largura, (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em 
polietileno rotomoldado cor colorido; (conforme descritivo 
termo de Referência )  

1 
Rampa de escalada dimensão 1600mm x 540mm (conforme 
descritivo termo de Referência )  

1 
Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm 
de largura (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura 
(conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Escada com 5 degraus, (conforme descritivo termo de 
Referência )  

1 
Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento 
x 900mm de largura (conforme descritivo termo de Referência )  

1 
Guarda corpo com a temática animais da selva urso (conforme 
descritivo termo de Referência )  

1 
Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno (conforme 
descritivo termo de Referência )  

1 
Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm (conforme 
descritivo termo de Referência )  

VALOR UNITÁRIO DO LOTE  78.000,00 
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LOTE 3 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL ITEM  QTD 

Conjunto psicomotor de atividades  
instrucionais didático 

3 1 

conjunto psicomotor de atividades instrucionais didático para o 
desenvolvimento de atividades da cultura corporal e do 
movimento no ambiente com 118 peças (conforme descritivo 
termo de Referência).     

VALOR UNITÁRIO DO LOTE  55.000,00 

 
  

 LOTE 4 
VALOR  
UNIT 

VALOR  
TOTAL ITEM  QTD CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS INSTRUCIONAIS PARA 

ATIVIDADES LÚDICAS E PEDAGOGICAS 

4 1 

Túnel com a temática de cara de urso - túnel em polietileno, 
(conforme descritivo termo de Referência)  

11.000,00 11.000,00 

5 1 

Conjunto Sensorial de  Atividades fabricado em rotomoldavel 
super resistente, atoxico, higienizavel com designer exclusivo 
possuindo 31 pecas para atividades sensoriais.(conforme 
descritivo termo de Referência)  

3.500,00 3.500,00 

6 1 

Prancha de equilibrio com 4 peças coloridas para trabalhar o 
equilíbrio interno e externo das crianças,(conforme descritivo 
termo de Referência)  1.700,00 1.700,00 

7 1 

Banco Infantil fabricado em polipropileno com acabamento 
arredondado propiciando segurança, (conforme descritivo termo 
de Referência)  700,00 700,00 

8 1 

Mesa Infantil super resistente, atóxico, higienizável e colorida, 
s(conforme descritivo termo de Referência)  1.150,00 1.150,00 

9 1 

Cadeira Infantil Square grande fabricada em polipropileno com 
acabamento arredondado propiciando segurança, (conforme 
descritivo termo de Referência)  

225,00 225,00 

10 1 
Estante infantil em plástico com 9 cesto com alça em plático 
sendo (conforme descritivo termo de Referência)  900,00 900,00 

11 1 

Cama infantil fabricada em polipropileno de espessura de 4cm 
nas paredes laterais super resistente, atóxica, higienizável, 
(conforme descritivo termo de Referência)  730,00  730,00 
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12 1 

Colchão infantil p/ cama infantil fabricado com tecido 100% 
poliester, e espuma 100% poliuretano conforme Norma ABNT 
NBR 13579-2,(conforme descritivo termo de Referência)   

225,00 225,00 

13 1 

Coletor de fraldas e higienizador de ambiente fabricado em 
plástico abs super resistente,(conforme descritivo termo de 
Referência)  465,00 465,00 

14 1 

Refil c/ 3 unidades para o coletor de fraldas e higienizador de 
ambiente. (conforme descritivo termo de Referência)  

270,00 270,00 

15 1 

Jacaré Criativo é excelente para o equilíbrio, movimento, 
coordenação e percepção tátil. 
(conforme descritivo termo de Referência)  3.100,00 3.100,00 

16 1 

Gangorra Alligator é própria para brincadeiras em grupo. Possui 
assento anatômico e antiderrapante, com três manoplas de 
apoio para as mãos.(conforme descritivo termo de Referência)  

630,00 630,00 

17 1 

Gangorra Baleia é ideal para duplas. É segura, resistente e 
divertida. Possui apoio para os pés. (conforme descritivo termo 
de Referência)  

525,00 525,00 

18 1 

Gangorra modelo dog está sob estrutura larga, dando segurança 
ao balanço da criança, sem tombamento lateral. É segura, 
resistente e divertida. (conforme descritivo termo de Referência 
)  

420,00 420,00 

VALOR UNITÁRIO DO LOTE  25.540,00 

 
 

 Os valores ora licitados, servirão de base de registro de preços para a composição do lote e futuras adesões, 
não ultrapassando o limite final em adesões do quíntuplo permitido por lei. 

 
 

 
 
 

 



15 

 

 

 

 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

EDITAL 007/2019 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE ..................................................................................................................................., pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na rua ................................................................,  
Nº  ............,  Bairro.............................................., inscrito no CNPJ sob nº ............................................,  neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal  Sr(a)  ...............................................................................................  
doravante  denominado  CONTRATANTE  e, de outro lado a empresa ............................................................., 
pessoa   jurídica de direito privado, situada   na   Rua ....................................................................................., 
nº ............, Bairro............................................... na cidade de ..........................................................., inscrita 
no CNPJ sob o nº ........................................, neste ato representada pelo Sr (a) ................................................, 
doravante denominada CONTRATADO, ajustam e contratam a prestação de serviços do objeto abaixo 
descrito, que se regerá pelo disposto neste Contrato, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal 
nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e legislação pertinente, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, 
aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de Modulos de Atividades, da Contratada pelo 

Contratante, projeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2019, com as estimativas de compra na vigência 
do Registro de Preços para o CONTRATANTE, os quais resultaram adjudicados à CONTRATADA, nos termos 
de suas propostas, de acordo com a ata de julgamento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 

teor é de conhecimento das partes contratantes: O Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2019 – Registro de 

Preços, do Consórcio Público do Extremo Sul, a (s) Proposta (s) da Contratada, vencedora (s) na aludida 

licitação, e o resultado do Pregão, expresso na respectiva ata de julgamento das propostas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA. 
O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até doze meses, contado da data de 

fechamento do pregão de cada item, com o acolhimento da proposta de menor preço. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS. 
O prazo de apresentação do projeto contratado será, no máximo, de sessenta(60) dias úteis, 

contados do recebimento, pelo Contratado, da Autorização de Compra expedida pelo CONTRATANTE. A 
Autorização de Compra estabelecerá o local, os dias e horários de entrega dos materiais e será enviada ao 

CONTRATADO, de modo que fique comprovado o seu recebimento, admitidas formas eletrônicas (correio 
eletrônico). 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  5.1.- O pagamento do projeto adquirido será efetuado à vista, de acordo com as especificações da 

Autorização de Compra, que conterá, dentre outros elementos: 

 
a) A quantificação das unidades de que trata aAutorização; 

O valor unitário e o valor total da compra, relativamente ao projeto, de acordo com a proposta vencedora 

da CONTRATADA; 

 
b) O valor total geral da compra objeto daAutorização. 

 
  5.2.- O pagamento da compra autorizada será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias 

úteis, contados da formalização do recebimento definitivo dos produtos, efetuada a necessária e prévia 
liquidação dadespesa. 
 

  5.3.- Observado o critério do empenho prévio, o pagamento será feito mediante Crédito em Conta 

Corrente Bancária, indicada pela CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE efetuar a comprovação devida, 
por meio idôneo, que identifique a origem dodepósito. 

 
  5.4.- No processo de liquidação da despesa oriunda deste contrato, o CONTRATANTE promoverá a 

comunicação aos órgãos fazendários competentes dos valores pagos à CONTRATADA e procederá, quando 
for o caso, às retenções tributárias devidas nos termos da legislação. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VEDAÇÃO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
Os valores dos produtos objeto deste contrato são fixos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da (s) seguinte (s) dotação 

(dotações) orçamentária (s): 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO. 
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para participar do Pregão. 

 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes elege moforoda 

Comarca do Município(RS), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que produza os efeitos de Direito. 
 
 
(Sede do Município),em.......................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATADA CONTRATANTE 

 
 
 

 
Testemunhas: 

 
 
 
  

CPFnº. 
 
 
 
  

CPFnº. 

 

 


