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PROJETO BÁSICO – ANEXO I 
 
1- OBJETO: AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARQUES INFANTIS, DESTINADOS AOS CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 
 
2- LOCAL: Centros de Educação Infantil. 
2.1: Centro de Educação Infantil Fernando Pessoa 
Responsável: Erica Leithold Rodrigues 
Telefone: (47) 3622 6731 
 
2.2: Centro de Educação Infantil Pedro Bandeira 
Responsável: Luciane Aparecida Darmorous Zucco 
Telefone: (47) 3624 0245 
 
2.3: Centro de Educação Infantil Olavo Bilac 
Responsável: Dirce Pokryviecki 
Telefone: (47) 3622 8746 
 
2.4: Centro de Educação Infantil Ruth Rocha 
Responsável:Kátia Regina Finta Zipperer 
Telefone: (47) 3622 4956 
 
2.5: Centro de Educação Infantil Jacob Bernard Fuck Júnior 
Responsável: Dioni de Lourdes K. Adur 
Telefone: (47) 3622 7750 
 
2.6: Centro de Educação Infantil Cecília Meirelles 
Responsável: Valdiceia Dolizetti Munhoz Noenrberg 
Telefone: (47) 3627 2446 
 
2.7: Centro de Educação Infantil Natham Zugmann 
Responsável: Rosemari dos Santos Godoy 
Telefone: (47) 3622 8366 
 
2.8: Centro de Educação Infantil Mário Edson de Aguiar 
Responsável: Beatriz Muller Pazda 
Telefone: (47) 3622 7705 
 
2.9: Centro de Educação Infantil Machado de Assis 
Responsável: Rosi Terezinha Riske Prust 
Telefone: (47) 3624 0796 
 
2.10: Centro de Educação Infantil Emília Ferrero 
Responsável: Elenice de Fátima da Silva Gruber Nisponginski 
 
 
2.11: Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato 
Responsável: Maria da Conceição Schpanski 
Telefone: (47) 3622 6787 
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2.12: Centro de Educação Infantil Drumond de Andrade 
Responsável: Deucélia Soares de Souza 
Telefone: (47) 3624 1503. 
 
3- DA SOLICITAÇÃO 
O fornecimento dos Parques será solicitado através do envio de autorização de fornecimento. 
 
4- PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 30 (trinta) dias consecutivos, e será  contado a 
partir de recebimento da autorização de fornecimento, que será emitida pelo Departamento de 
licitações, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
4.1 - Os Parquinhos deverão ser entregues instalados pela empresa vencedora diretamente nos Centros 
de Educação Infantil do Município. 
4.2 – Os locais para instalação dos equipamentos serão definidos pela responsável pelo C.E.I., conforme 
relação constante no item 02 deste projeto. 
 
5 – PEÇAS E MEDIDAS DOS PARQUES  
As medidas são mínimas, portanto, serão aceitas medidas superiores.  
5.1 – Cada Parque deverá conter no mínimo: 
a) 02 (dois) tablados medindo 1700x1700x60 mm, confeccionados em madeira de eucalipto ou 
pinus tratado em autoclave, ou outra similar, desde que tenha resistência e durabilidade igual ou 
superior, sendo que, pelo menos 01 deles deverá ser construído em forma de torre com cobertura em 
plástico retomoldado ou material similar de igual ou superior durabilidade e resistência. Pé direito 3,20 
metros, sendo: 0,50 metros sob o solo, 1,35 metros do solo ao tablado e 1,35 metros do tablado a 
cobertura. Pés direito com troncos de madeira de eucalipto (ou outra similar, desde que tenha 
resistência e durabilidade igual ou superior) tratado em autoclave, com diâmetro de, no mínimo 12 a 
14 cm, devidamente pintado. 
b) 01 (uma) rampa de madeira eucalipto ou pinus tratado em autoclave ou outra similar, desde que 
tenha resistência igual ou superior, com 02 (dois) corrimões confeccionados em tubo industrial de 1” 
de diâmetro, parede 1,55mm, com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi-pó; Estrutura da escada 
em tubo retangular com no mínimo 30x70, parede 1,55 mm. Pintura: estrutura (metais) tratamento 
anti-ferrugem e pintura epóxi-pó. 
c) 01 (uma) escada de madeira eucalipto ou pinus tratado em autoclave ou outra similar, desde que 
tenha resistência igual ou superior, com 02 (dois) corrimões confeccionados em tubo industrial de 1” 
de diâmetro, parede 1,20mm, com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi-pó; 
d) 02 (dois) escorregadores em madeira eucalipto ou pinus tratado em autoclave ou outra similar, 
desde que tenha resistência igual ou superior. Comprimento 2,5 metros. 
e) 01 (uma) ponte pênsil contendo: 40 peças de madeira de imbuia, medindo 800x60x40 mm, 03 
(três) peças de 1000x100x60mm, 02 (duas) peças de 2500x100x60mm, 02 (dois) cabo de aço de 10 
mm e 06 (seis) correntes de 60 mm. 
f) 02 (dois) suportes em madeira roliça de eucalipto (ou outra similar, desde que tenha resistência e 
durabilidade igual ou superior) tratado em autoclave, com diâmetro de, no mínimo 12 a 14 cm, 
devidamente pintado, com 03 (três) balanços em cada suporte, com assentos em madeira de canela 
medindo 200x440x30 mm com correntes galvanizadas e rolamentos. Os suportes com os balanços 
devem ser instalados no lado oposto aos escorregadores. 
g) 01 (uma) barra de ginástica, tendo uma das pontas ancoradas no pé direito do suporte dos 
balanços e a outra em um pé direito de madeira roliça de eucalipto (ou outra similar, desde que tenha 
resistência e durabilidade igual ou superior) tratado em autoclave, com diâmetro de, no mínimo 12 a 
14 cm, devidamente pintado; 
h) 01 (uma) escada com degraus de madeira, fixados diretamente aos pés do segundo tablado 
(tablado sem cobertura), do lado oposto ao suporte das balanças, com pega mão em ambos os lados, 
confeccionados em tubo industrial de 1” de diâmetro, parede 1,20mm, com tratamento anti-ferrugem e 
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pintura epóxi-pó. 
 
  
6 – DETALHES DO CONJUNTO 
 

 
 
7 – DO VALOR 
7.1 – O valor máximo que o Município se propõe a pagar pelos parques  previstos neste edital é R$ 
45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), ou seja, R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos 
reais) cada parquinho. 
7.2 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalente ao de mercado na data da apresentação 
da proposta; 
7.3 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessários ao cumprimento do objeto 
desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de 
administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, hospedagens, seguros, lucros e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 
7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
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esse ou qualquer título. 
 
8. DA FORMA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
8.1 O julgamento das propostas será pelo menor preço global. 
 
9. DOS MATERIAIS ACESSÓRIOS 
No preço cotado deverá estar incluso toda a mão de obra e materiais necessários a instalação dos 
Parquinhos. 
 
10. DA SEGURANÇA 
Os equipamentos deverão ser montados da forma mais segura possível, devendo ser dado atenção 
especial aos seguintes itens: 
10.1 – Fixação no solo a fim de evitar seu tombamento; 
10.2 – Fixação das peças entre si de forma que não se soltem facilmente ou possam ser soltas terceiros; 
10.3 – Não poderá ter pregos, parafusos, porcas, pinos, travas aparentes, que possam de alguma forma 
causar hematomas ou cortes nos usuários; 
10.4 – Não poderá ter madeira lascada; 
10.5 – Na montagem do conjunto, deverá ser tomado o devido cuidado para que não tenha nenhum 
obstáculo há menos de 04 metros da saída da rampa e do escorregador, tal como, parede, coluna, poste 
ou cerca, que possa causar choque da criança com os mesmos, causando algum acidente;  
10.6 – Todos os materiais utilizados deverão ser resistentes ao apodrecimento, peças em madeira e a 
corrosão, peças metálicas. 
 
 

  
MARIA DE LOURDES BREHMER 

Secretária Municipal de Educação 


