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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO 

Aquisição de materiais para os ambientes urbanos do município de Potim/SP. 

 

JUSTIFICATIVA 

Há a necessidade de equipar os ambientes urbanos da cidade, tendo em vista que as áreas 

contempladas com estes materiais serão revitalizadas, oferecendo mais uma opção de lazer aos munícipes. 

 

ITENS E ESPECIFICAÇÕES: 

 

1 - PRANCHA ABDOMINAL (2 unidades) ocupando uma área de 2,20 a 2,50 x 0,40 a 0,50m, confeccionada 

em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 

13 a 16cm. As pranchas deverão ser em deck de ipê igualmente tratados. O projeto, fabricação e montagem 

devem atender a norma brasileira NBR 16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de 

playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos 

afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser 

escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas 

e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação 

com tintas antioxidantes e tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado 

impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser 

arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 
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2 – ABDOMINAL (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 4,00x2,50m, confeccionada em 

troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 

16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 16071/2012 que diz 

respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam 

protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, 

galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As 

porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão 

estar protegidas contra oxidação com tintas antioxidantes e tintas de acabamento. Em todos os topos dos 

troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e 

bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas 

ou lascas.  
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3 - BARRA FIXA (2 unidades) com 2,40 a 2,80m de comprimento, possuindo duas barras, sendo uma com 

aproximadamente 2,00m de altura e a outra com aproximadamente 1,80m de altura. Confeccionada em 

troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 

16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 16071/2012 que diz 

respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam 

protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, 

galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As 

porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão 

estar protegidas contra oxidação com tintas antioxidantes e tintas de acabamento. Em todos os topos dos 

troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e 

bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas 

ou lascas.  
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4 - OBSTÁCULO HORIZONTAL (10 unidades), possuindo comprimento de aproximadamente 6,80m e 

quatro divisões com alturas variadas. Confeccionado em troncos de eucalipto tratado através do processo 

de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem 

atender a norma brasileira NBR 16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. 

Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os 

parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e 

cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas 

zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas 

antioxidantes e tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante 

para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as 

superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 
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5 - SALTAR SOBRE OBSTÁCULOS (2 unidades), possuindo 06 obstáculos com comprimento de 1,20 a 

1,50m. Confeccionado em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras 

com diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira 

16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de 

embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas 

nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas antioxidantes e tintas de 

acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 
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6 - EQUIPAMENTO DE EQUILÍBRIO (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 7,00x3,50m. 

Confeccionado em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras com 

diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 

16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de 

embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas 

nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos 

dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os 

cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, 

farpas ou lascas. Descrição conforme figura 06 do anexo 02. 
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7 – PARALELAS (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 2,00x0,60m. Confeccionada em 

troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 

16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 16071/2012 que diz 

respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam 

protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, 

galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As 

porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão 

estar protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser 

aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser 

arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas.  
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8 - BALANÇO SIMPLES (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 2,50x3,50m, 

confeccionado em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com 

diâmetro médio de 13 a 16cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em 

deck de ipê igualmente tratado. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 

16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de 

embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As correntes deverão 

ser galvanizadas e protegidas com mangueiras de plástico. Prisioneiros balançantes providos de buchas de 

nylon. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas de 

acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondadas, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 
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9 - BALANÇO DUPLO (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 3,50x4,80m, confeccionado 

em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 

13 a 16cm composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de ipê 

igualmente tratado. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 16071/2012 

que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que 

evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou 

sextavados, galvanizado, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos 

usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As correntes deverão ser 

galvanizadas e protegidas com mangueiras de plástico. Prisioneiros balançantes providos de buchas de 

nylon. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas de 

acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas.  
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10 - BENEDITO ABBUD (1 unidade) ocupando uma área de aproximadamente 4,00x2,20m, confeccionado 

em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 

13 a 16cm, contendo uma plataforma com aproximadamente 1,50m de altura do solo, com saídas para uma 

prancha de escorregador em deck de ipê igualmente tratado, saídas para corrimão de bombeiro, uma escada 

vertical de troncos e uma escada vertical inclinada em aço. O projeto, fabricação e montagem devem atender 

a norma brasileira NBR 16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as 

conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos 

deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados 

a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. 

As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas 

de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas.  
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11- CASA DO TARZAN (1 unidade) ocupando uma área de aproximadamente 4,00x3,20m, confeccionado 

em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 

13 a 16cm, contendo uma plataforma coberta com uma altura de aproximadamente 1,50m do solo, saídas 

para uma prancha de escorregador em deck de ipê igualmente tratado, uma escada de corda, uma escada 

inclinada em aço, um corrimão de bombeiros e um balanço simples. A escada de corda deverá ser fabricada 

em cordas de poliéster com 16cm de espessura. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma 

brasileira NBR 16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões 

deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do 

tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não 

deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens 

utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de 

acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas.  
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12 – ESCORREGADOR (2 unidades) com aproximadamente 2,00 m, confeccionado em troncos de 

eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O 

assento deverá ser em deck de ipê igualmente tratado. O projeto, fabricação e montagem devem atender a 

norma brasileira NBR 16071/2012 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as 

conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos 

deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados 

a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. 

As ferragens utilizadas nos e protegidas contra equipamentos deverão ser galvanizadas oxidação com tintas 

de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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13 – ESCORREGADOR (2 unidades) com aproximadamente 2,50 m, confeccionado em troncos de 

eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O 

assento deverá ser em deck de ipê igualmente tratado. O projeto, fabricação e montagem devem atender a 

norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as 

conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos 

deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados 

a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. 

As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas 

de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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14 - GANGORRA SIMPLES (4 unidades), possuindo dois braços de troncos articulados na parte central, 

promovendo movimentos oscilatórios, sendo o assento composto de apenas um tronco. Confeccionada em 

troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 

16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito 

a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam 

protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavado, 

galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As 

porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão 

ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos 

deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas 

deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. 
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15 - GANGORRA DUPLA (2 unidades), possuindo dois braços de troncos articulados na parte central, 

promovendo movimentos oscilatórios, sendo o assento composto de apenas um tronco. Confeccionada em 

troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 

16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito 

a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam 

protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavado, 

galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As 

porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão 

ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos 

deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas 

deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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16 - ESCADA HORIZONTAL (2 unidades), ocupando uma área de 2,20x0,40m e 1,80m de altura do solo. 

Confeccionada em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com 

diâmetro médio de 13 a 16cm. Deverá possuir somente os degraus horizontais em aço, sendo o restante 

em tronco de eucalipto. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 

que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que 

evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou 

sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos 

usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos 

equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos 

os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. 

Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de 

rebarbas, farpas e lascas.  
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17 - PONTE DESFILADEIRO (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 2,00x0,80m. Deverá 

possuir piso oscilante montado com cabos de aço ou correntes metálicas. Confeccionada em troncos de 

eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O 

projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a 

segurança de brinquedos de playground. As correntes deverão ser galvanizadas e protegidas com 

mangueiras de plástico. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou 

cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão 

ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser 

galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e 

protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado 

impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser 

arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. 

 

 
 

  

mailto:secretaria@potim.sp.gov.br


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

“TERRA DO ARTESANATO” 

 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101   -   Centro   -   Potim/SP   -   CEP 12.525-000 
Tel.: (12) 3112.9200   -   e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br 

CNPJ: 65.042.855/0001-20     -     I.E.:  Isento 

18 

18 - PONTE OSCILANTE DE PENHASCO (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 

4,50x1,50m. Confeccionada em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando 

toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. Deverá possuir dois troncos horizontais sustentados por cabos de 

aço ou correntes metálicas, tornando-o oscilante. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma 

brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. As correntes deverão 

ser galvanizadas e protegidas com mangueiras de plástico. Todas as conexões deverão ser de embutir, que 

evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo francês cabeça redonda, 

que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão 

ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser 

galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá 

ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão 

ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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19 – PONTINHA (2 unidades) ocupando uma área de aproximadamente 2,00x0,40m. Confeccionada em 

troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 

16cm. Deverá possuir um tronco horizontal sustentado por corrente metálica, tornando-o oscilante. O projeto, 

fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de 

brinquedos de playground. As correntes deverão ser galvanizadas e protegidas com mangueiras de plástico. 

Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os 

parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda e sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e 

cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas 

zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação 

com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para 

prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies 

deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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20 - BARREIRA DUPLA INCLINADA (2 unidades), ocupando uma área de aproximadamente 2,00x2,00m, 

composto por obstáculos em tronco de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras 

com diâmetro médio de 13 a16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira 

NBR-14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser 

de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda e sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas 

nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em 

todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e 

apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento 

liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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21 - UPA-UPA DUPLO (1 unidade), sendo composto de dois cavalos de troncos que realizam movimentos 

oscilantes de vai e vem. Confeccionado em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, 

utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a 

norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. As correntes 

deverão ser galvanizadas e protegidas com mangueiras de plástico. Todas as conexões deverão ser de 

embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas 

no equipamento deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em 

todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e 

apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados e as superfícies deverão ter acabamento 

liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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22 - UPA-UPA SIMPLES (3 unidades), sendo composto de um cavalo de troncos que realiza movimento 

oscilante de vai e vem. Confeccionado em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, 

utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a 

norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. As correntes 

deverão ser galvanizadas e protegidas com mangueiras de plástico. Todas as conexões deverão ser de 

embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas 

no equipamento deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em 

todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e 

apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados e as superfícies deverão ter acabamento 

liso, livre de rebarbas, farpas e lascas. Descrição conforme figura 24 do anexo 2. 
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23 - EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 02 ARGOLAS PENDURADAS (2 unidades) a uma distância de 

aproximadamente 2,00m do solo, possuindo comprimento entre 2,80m x 2,50m e largura de 

aproximadamente 0,30m. Confeccionado em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, 

utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a 

norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as 

conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos 

deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados 

a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. 

As ferragens utilizadas no equipamento deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas 

de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de 

desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados e as superfícies deverão ter 

acabamento liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  
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24 - MESA COM BANCO (6 mesas), possuindo dimensões de aproximadamente 2,00x1,30m. 

Confeccionada em troncos de eucalipto tratado através do processo de autoclave, utilizando toras com 

diâmetro médio de 13 a 16cm. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 

14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de 

embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça 

redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escareados e cavilhados a fim de não deixarem 

expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas 

no equipamento deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em 

todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e 

apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados e as superfícies deverão ter acabamento 

liso, livre de rebarbas, farpas e lascas.  

 

 
 

 

Todos os itens devem ser entregues montados e instalados em gramados, concreto ou 

piso em bloquete sextavado/intertravado. 
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25 - Banco sem encosto (10 unidades). Banco ecológico sem encosto produzido em madeira plástica 

maciça na cor marrom, possui duas tabuas maciças no assento com medidas de 140x30x1480mm, estas 

tabuas devem ser boleadas nos quatro lados para evitar o contato do canto vivo com o usuário. Possui dois 

pés produzidos em perfil de madeira plástica maciça de 100x50mm, os pés formam um retângulo com 

medidas de 30x35x10cm unidos por parafusos phillips e tapa furos. As tabuas do assento são fixadas aos 

pés respeitando uma distância mínima entre os pés de 73cm, em uma das bordas laterais deverá ser fixada 

uma placa em INOX identificando a marca do produto. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa 

jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e 

relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Medidas totais do banco: 38cm 

de altura, 30cm de largura e 148cm de comprimento.  

 

26 - Conjunto de banco (2 unidades): CONJUNTO 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: 

Floreira: produzida em madeira plástica Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos 

recicláveis e casca de arroz, possui estrutura retangular fabricada em tabuas maciças de 20x100mm na cor 

marrom, cada lateral possui 8 tabuas alinhadas na horizontal uma sobre a outra alcançando 80cm de altura, 

duas laterais possuem largura de 148cm e outras duas possuem largura de 36cm aproximadamente. As 

laterais são unidas por perfis 25x48mm fixados internamente por parafusos de fora para dentro, antes da 

fixação dos parafusos as tabuas deveram ser escareadas para após a fixação ser colocado os tapa-furos 

que dão o acabamento á floreira e proteção ao parafuso. Cada lateral maior possui um reforço interno e 

central de 25x48x800mm para alinhar as tabuas e uma travessa entre as laterais de 25x48mm para apoiar 

a chapa tetra pak que fica a uma altura aproximada de 40cm dentro da floreira na horizontal para apoiar os 

vasos de flor. As medidas totais da floreira ficam: 80cm de altura, 148cm de comprimento e 36cm de largura. 

Dois bancos em madeira plástica maciça sem encosto ecologicamente correto (100% ecológico), as tabuas 

são maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Banco e 

estrutura feita com perfil 20x100 com medidas totais de 1,48 metros de comprimento, 36 cm de largura e 45 

cm de altura. O banco possui 3 tabuas nos assento e duas tabuas nas laterais de acabamento. - Deve ser 

entregue montado. 

 

27 - Lixeira redonda dupla (10 unidades). Lixeira redonda dupla com dois cestos 100% ecológica e 

reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta 

durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui dois cestos, com medidas 

internas de 30 diâmetro x 490mm de altura com aproximadamente 40 litros, sustentados por um palanque 

maciço de madeira plástica reciclável e ecológico redondo com medida de 58mm de diâmetro com altura de 

145cm para sua sustentação fixado entre os dois cestos, o fundo do cesto e feito com uma chapa tetra pak 

lisa com diâmetro 30cm. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão 

da madeira plástica em nome do licitante. O cesto possui 17 (dezessete) tábuas maciças medindo 

50x13x490mm na cor marrom. Na tábua central em uma das laterais deverá ser fixada uma placa 

identificando a marca do produto. 40 litros - Deve ser entregue montada. 

 

28 - Lixeira redonda (6 unidades). Lixeira de um cesto redonda 100% ecológica e reciclada, produzida em 

madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, resistente ao sol, 

maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui um cesto, com medidas internas de 30 diâmetro x 490mm 

de altura com aproximadamente 40 litros, sustentado por um palanque maciço de madeira plástica reciclável 

e ecológico redondo com medida de 58mm de diâmetro com altura de 100cm para sua sustentação fixado 

na base do cesto, o fundo do cesto e feito com uma chapa tetra pak lisa com diâmetro 30cm. Apresentar na 
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proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a 

responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão da madeira plástica em nome do 

licitante. O cesto possui 17 (dezessete) tábuas maciças medindo 50x13x490mm na cor marrom. Na tábua 

central em uma das laterais deverá ser fixada uma placa identificando a marca do produto. 40 litros - Deve 

ser entregue montada. 

 

29 - Lixeira de chão (10 unidades). Lixeira de um cesto redonda com tampa e abertura para lixo 100% 

ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, 

alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui um cesto, com medidas 

internas de 46 diâmetro x 7300mm de altura com aproximadamente 140 litros, o fundo do cesto e feito com 

perfil de madeira plástica 100x13 com diâmetro 46cm. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa 

jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e 

relatório de ensaio de compressão da madeira plástica em nome do licitante. O cesto possui 14 (quatorze) 

tábuas maciças medindo 100x13x730mm e todo a sua estrutura como tampa e cintas no mesmo material 

ecológico em madeira plástica maciça na cor marrom. Na tábua central em uma das laterais deverá ser 

fixada uma placa identificando a marca do produto. 140 litros - Deve ser entregue montada. 

 

30 - Lixeira de chão – 6 unidades. Lixeira de um cesto redonda com tampa e abertura para lixo 100% 

ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica maciça para mobiliário urbano ecologicamente correto, 

alta durabilidade, resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui um cesto, com medidas 

internas de 46 diâmetro x 4900mm de altura com aproximadamente 100 litros, o fundo do cesto e feito com 

perfil de madeira plástica 100x13 com diâmetro 46cm. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa 

jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e 

relatório de ensaio de compressão da madeira plástica em nome do licitante. O cesto possui 14 (quatorze) 

tábuas maciças medindo 100x13x490mm e todo a sua estrutura como tampa e cintas no mesmo material 

ecológico em madeira plástica maciça na cor marrom. Na tábua central em uma das laterais deverá ser 

fixada uma placa identificando a marca do produto. 100 litros - Deve ser entregue montada. 

 

31 - Mesa com bancos acoplados (8 unidades). Mesa quadrada com bancos acoplados: mesa produzida 

em madeira plástica maciça, na cor marrom, possui sete tabuas maciças no tampo com medidas de 

20x100x700mm.  A estrutura do pé da mesa é feita por 1 palanque de madeira plástica maciça com medida 

75x75x980mm, ficando 25cm para ser chumbado no chão. Medidas totais aproximadas da mesa: 

700x700x720mm. Apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica do produto e relatório de ensaio de compressão 

da Madeira Plástica em nome do licitante. Possui 4 bancos acoplados ao redor da mesa com assento feito 

com perfil em madeira plástica maciça 25x200, cada banco tem o pé integrado a mesa por um perfil de 

madeira plástica maciça 75x75x420mm, interligados com perfil de madeira plástica maciça 20x100 deixando 

todos unidos. Sobre o tampo deverá ser fixado uma peça de acrílico de 4mm branca com medidas de 

50x50cm e sobre ela um adesivo em xadrez para jogos. As medidas totais de cada banco ficam: 

200x300x450mm. A garantia deste produto é de 10 anos. Entregue Montado e Instalado 

 

32 - Parque infantil em madeira plástica (2 unidades). Parque infantil 100% ecológico em madeira plástica 

biossintética com uma torre central: estrutura principal do parque formada por uma torre quadradas com 1m² 

de largura por 2,5m de altura, a estrutura de cada torre é formada por 4 palanques de 85x85mm de madeira 

plástica biossintética maciça com um deck em tabuas de perfil 100x20mm de madeira plástica biossintética 

maciça a uma altura aproximada de 1,2m do chão, os 4 palanques 85x85mm devem ser fixados ao solo com 
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uma profundidade de 40cm. O telhado da torre tem 2 quedas d’agua, é formado por chapas ecológicas 

recicladas de embalagens tetra-pack de 6mm com estrutura inferior em perfil de 10x2cm em madeira 

plástica. Nas laterais da torre que não houver saída do deck, deve possuir um guarda-corpo de 70cm de 

altura em madeira plástica. Junto ao parque deve ser fixado um Banco de jardim produzido em madeira 

plástica maciça, que possui quatro tabuas maciças, duas no assento e duas no encosto na cor marrom 

produzidas em madeira Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca 

de arroz, medidas das tabuas: 1480x140x30mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, 

por ser maciça, as tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. 

A sustentação do banco é feito por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h, sendo 

que as duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, 

formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato 

com o chão possuem 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão 

francesas com 300mm de comprimento e 5mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé 

até a tabua do assento dando maior equilíbrio a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé 

deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 1,40kg. Medidas totais do pé: 

730x515x53mm. Medidas totais do banco: largura: 1490mm, altura do assento: 380mm, altura total: 730mm; 

largura da base do assento: 290mm; largura da base do encosto: 340mm. Na tabua superior do encosto 

deverá ser fixada uma placa em INOX identificando a marca do produto. Apresentar na proposta certidão de 

registro de pessoa jurídica no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica 

do produto e relatório de ensaio de compressão da Madeira Plástica em nome do licitante. Deverá ser 

montado com 20 unidades de parafusos, arruelas e porcas com tecnologia Nanotec para evitar a corrosão, 

sendo que 18 são de 1/4x1.3/4 e dois são de 1/4x1 O banco possui peso de 28kg e suporta no mínimo 400kg 

de peso. A torre possui um escorregador com 2,40x0,40 produzido em madeira plástica biossintética maciça 

de 200x25mm e laterais em tabuas de136x30mm do mesmo material, no outro lado da torre uma escada de 

1x1,5m para acesso em madeira plástica biossintética maciça. Fixado a esta torre deve ter um conjunto de 

dois balanços com um palanque superior de 100x50x2500mm de comprimento em madeira plástica, neles 

são fixados os dois balanços com cordas e assentos em madeira plástica, para reforço, na outra ponta do 

palanque do balanço vai dois perfis 100x50 em formato de A fixados ao chão. Para garantia e 

responsabilidade técnica a empresa deverá apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica 

no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a responsabilidade técnica de execução do parque. 

 

33 - Kit de lixeiras dupla (10 unidades). Kit lixeiras em madeira plástica dupla sendo uma verde e uma 

preta 94lts com suporte fixo suspenso em base horizontal em formato H e vertical para fixação através de 

aterro ou chumbadores metálicos galvanizados caso seja por meio de sapata metálica e fixadores tipo 

parabolt. Sendo lixeiras 94lts com tampa plástica de abrir e fechar por dobradiça metálica e fechamento por 

click frontal injetado na própria tampa, com acesso frontal em forma boca de sapo, corpo formato redondo 

de 50cm em madeira plástica nas verticais com perfil formato trapézio de 90x25mm cor marrom com base 

superior (aberta)com dobradiça arrebitada e inferior fechada (fundo) em plástico injetado cor preto, suporte 

para fixar 02 lixeiras embutidas e aparafusadas nas laterais e fundo, suporte em  madeira plástica 9x9cm 

em formato de HH sendo 03 pé direito de 1,10 cm altura para uso com chumbador metálico galvanizado ou 

1,50 cm de altura para aterrar 40cm de acordo com a necessidade local e 02 travessa inferior de 49cm 

largura  fixadas entre si por meio de junção tipo T plástico injetado cor preto fixadores bi cromatizado de 

5.0x25mm Philips. Dimensões total do suporte na medida horizontal 1,27 comprimento x 50 cm largura 

conforme base da lixeira. Instalação contempla todos acessórios mais mão de obra quer seja em calçada 

de concreto ou gramado. 
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34 - Banco com encosto (40 unidades). Banco com encosto de 1,50mts (três lugares) em madeira plástica 

marrom com 5 réguas e três pés plástico reforçado - cor preto: Fabricado em madeira plástica (rejeitos e 

resíduos plásticos industriais de diversos seguimentos, produto ecológico e ecologicamente correto), 

composto de 05 réguas cor marrom (lisa e cor tipo imbuia), cada régua medindo 1,50m de comprimento por 

10 cm de largura e 3,2 cm espessura, sendo 03 no assento e 02 no encosto com 03 pés injetado de plástico 

(reciclado de retorno ou rejeito da indústria de plástico) REFORÇADO NA COR PRETO com medida de 

largura não inferior a 9cm cada pé visto de frente, detalhes vazados em toda sua dimensão em formato 

redondo/triangular e sem quinas com bordas arredondadas e 10 furos para fixação das réguas sendo dois 

na horizontal e 8 na vertical; Medidas: 1,50 a 1,52mts de comprimento x 52 a 55cm de profundidade total 

visto pela lateral, com altura do encosto relativo ao chão 80 a 82cm de altura, com assento 44 a 46cm altura 

relativo ao chão, com profundidade do assento: 38 a 42cm total e réguas não inferior a 3,2cm espessura 

com acabamento liso semelhante a veias e nós vistos na madeira natural, parafusos ZB(zincado branco) ou 

BC (bi cromatizado) 1/4x20 com arruelas lisa e porcas sextavada 11mm. Para fixação parabolt e chapa em 

formato U galvanizada no caso de calçada de concreto ou estaca de 37cm em madeira plástica maciça de 

5cm largura por 2,5cm espessura com fixadores bicromatizado de 5.0x25mm Philips em quatro estremos 

dos pés laterais do banco(resumo 4 pontos de fixação). Instalação contempla todos acessórios mais mão 

de obra quer seja em calçada de concreto ou gramado. 

 

35 - Pergolado – 6 (unidades). Pergolado 100% ecológico produzido em madeira plástica biossintética 

maciça: estrutura principal do pergolado formada por 4 pilares produzidos em palanques de 100x50mm de 

madeira plástica Biosintética maciça, cada pilar forma um “sanduiche” com dois palanques 100x50xmm nas 

extremidades e 4 peças de 10x10x5cm entre elas, ficando com as medias totais de 100x150mm em cada 

pilar. A altura total do pergolado fica 2,5m. Cada pilar fica com 50cm fixados abaixo da terra e distância de 

2,5m entre eles. Na parte superior será fixado dois palanques 100x50x2960mm entre os pilares e sobre eles 

mais 7 palanques de 100x50x2960mm de madeira plástica Biosintética maciça. Para garantia e 

responsabilidade técnica a empresa deverá apresentar na proposta certidão de registro de pessoa jurídica 

no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e Relatório de Ensaio de Compressão da Madeira Plástica 

em nome do licitante para a responsabilidade técnica de execução do pergolado. A fixação dos “sanduiches” 

dos pilares deve ser com parafusos Philips 70x5,0 com tapa furos, o mesmo deverá ser utilizado na fixação 

das peças superiores com escareação. 

 

36 - Ponto de Ônibus (8 unidades). Ponto de ônibus 100% ecológico produzido todo em madeira plástica 

maciça Biosintética reciclável: Possui duas estruturas laterais em tabuas duplas de 10x5cm com 3m de 

comprimento fixadas ao chão com 60cm de profundidade para dar  maio resistência, sobrando 2,40m de 

altura, estas tabuas forma um “sanduiche” onde entre elas vai 5 calços de perfil 100x50mm para dar o 

afastamento, a espessura total das duas colunas de sustentação do ponto montadas deve ficar 100x150mm, 

na parte superior de deverá ser encaixado um perfil de 100x50x1500mm em cada uma das laterais e entre 

os palanques de sustentação, devera fica na horizontal com 10° graus de inclinação para a fixação do 

telhado, na  frete e atrás vai um perfil de madeira plástica maciça de 100x50x2990mm para sustentação as 

telhas e união das laterais do ponto. Sobre o ponto serão fixadas as telhas ecológicas recicladas tetra-pak, 

abaixo do telhado para fixar as telhas será colocado um perfil 100x50x2990mm com reforço de uma chapa 

em L de aço galvanizado garantindo maior resistência ao perfil. Em baixo do ponto terá um banco jardim em 

madeira plástica com encosto: possui quatro tabuas maciças na cor marrom produzidas em madeira 

Biosintética fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz, medidas das 

tabuas: 1490x140x30mm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados, por ser maciça, as 

tabuas deveram ter a cor marrom em toda a sua composição tanto externa como interna. A sustentação do 
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banco é feito por dois pés injetados em polipropileno reciclado em formato de h na cor verde, sendo que as 

duas bases de apoio de cada pé são unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um 

V no meio para dar maior resistência aos pés, as patetes inferiores dos pés que ficam em contato com o 

chão possuem 75mm de largura para poder ser fixado através de parafusos o banco ao chão, duas mão 

francesas vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio a estrutura. A espessura da 

parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo do pé é de 

1,60kg. Medidas totais do pé: 730x515x53mm. Medidas totais do banco: largura: 1490mm, altura do assento: 

380mm, altura total: 730mm; largura da base do assento: 290mm. Deverá ser montado com 20 unidades de 

parafusos e porcas INOX para evitar a corrosão. O banco possui peso de 28kg e suporta no mínimo 400kg 

de peso. Junto com a com o ponto de ônibus, deverá ser instalada uma lixeira simples 100% ecológica e 

reciclada, produzida em madeira plástica para mobiliário urbano ecologicamente correto, alta durabilidade, 

resistente ao sol, maresia, cupins, reciclável e não tóxico. Possui um cesto, com medidas internas de 

285x285x465mm com aproximadamente 40 litros, sustentado por um palanque maciço de madeira plástica 

reciclável e ecológico com medidas de 65x65 mm com altura de 100cm para sua sustentação fixado na base 

do cesto, junto com o palanque e o fundo do cesto existe dois reforços em madeira plástica no formato de 

um triangulo. O cesto possui 12(doze) tabuas maciças medindo 100x20x490mm na cor marrom, com 

acabamento superior no mesmo material fazendo a borda da lixeira na parte superior do cesto. Na parte 

inferior 2(duas) tabuas de madeira plástica reciclável e ecológica como base para fechamento medindo 

140x30x285mm, fixação através de parafusos de INOX com rosca cortante de 4,8X38mm. Deverão ser 

entregues montados e a empresa deverá apresentar certidão de registro de pessoa jurídica no CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em nome do licitante para responsabilidade técnica. MEDIDAS 

TOTAIS DO PONTO DE ONIBUS - 2,40 A X 2,97 L X 1,49 P. 

 

Todos os itens devem ser entregues montados e instalados em gramados, concreto ou piso em bloquete 

sextavado/intertravado. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Raphaela Caroline Pedroso Abrantes 

Secretária de Administração 
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