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PREGÃO PRESENCIAL N° 55/2018 
 

RETIFICAÇÃO N° 01 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS, Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições 
legais torna público para o conhecimento dos interessados, a retificação parcial do processo 
licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, de n° 55/2018, conforme segue: 
 
1 - Do objeto: 
 
1.1 - Altera-se a redação dada ao subitem 5.1.5 do edital, passando a vigorar o seguinte: 
 
“5.1.5 - Comprovação de conformidade dos equipamentos constantes do item de n° 01, com as 
exigências da ABNT NBR n° 16.071/12”. 
 
1.2 - Altera-se a redação dada aos itens de n° 01, 02, 03 e 06, do Termo de Referência - Anexo I, 
constante do edital, passando a vigorar o seguinte: 
 
Item Qtd. Und Descrição do Produto 
01 04 un Playground infantil colorido, tamanho aproximado de 7,70m de 

largura x 4,40m comprimento x 2,60m de altura, para crianças a partir 
de 2 anos, produzido dentro das normas da ABNT, com estrutura 
principal (colunas) em madeira plástica, medindo 12 x 12cm, parede 
de 20mm, revestida com acabamento de polipropileno e polietileno 
pigmentado na cor madeira itaúba, com instalação, composto de: 
- 02 un Plataformas de 1,06 x 1,06m, confeccionadas com cantoneira 
de ferro 3/16” x 1.1/4” e tábua tipo assoalho de madeira itaúba e 
cobertura em fibra de vidro em forma de pirâmide de 1,30 x 1,30m; 
- 01 un Guarda corpo com estrutura de aço com Ø31,4mm x parede de 
1,50mm, com barras verticais de Ø22mm. Altura após a montagem 
800mm; 
- 01 un Tobogã em plástico rotomoldado com comprimento de 
2.800mm x Ø800mm, fixado à torre por cinta de metal de 1/8” x 2” e 
tubos de 1.1/4” x 2mm; 
- 01 un Rampa de cordas com estrutura de aço, com Ø4.260mm e 
31,75mm e parede de 2mm, corda de nylon de Ø10mm; 
- 01 un Passarela em curva com 2m de comprimento, assoalho em 
madeira plástica; 
- 01 cj 2 balanços cadeirinha com assentos em madeira de itaúba e 
correntes elo Ø50mm, estrutura de aço com Ø42,60mm e parede de 
2,00mm; 
- 01 un Escada em tubo de aço Ø1.1./4” x 2mm, com 1.800mm de 
comprimento e 7 degraus em madeira de itaúba, medindo 700mm x 
120mm x 22mm de espessura; 
- 01 un Rampa de escalada de 0,80 x 1,80m, em itaúba, e uma escada 
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de corrimão em tubo de ferro medindo 0,50 largura, 0,25 altura e 
2,50m de comprimento; 
- 01 un Escorregador reto de fibra de vidro medindo 2.500mm de 
comprimento x 420mm de largura, com reforço de cintas de ferro de 
1/8” x 1” e tubo de 1” x 1,5mm. 
Observação: 
- Anexar material ilustrativo para comprovação do atendimento das 
exigências editalícias, sob pena de desclassificação do item. 
- Garantia mínima de fabricação e instalação de 2 anos.  

02 04 un Playground infantil, tamanho aproximado 6,00m de comprimento x 
2,60m de largura x 3,20m de altura, para crianças de 4 a 12 anos, 
fabricado em madeira itaúba, com parafusos e correntes galvanizados, 
com instalação, contendo 13 brinquedos, que seguem: 
- 01 un escorregador;  
- 01 un gangorra; 
- 01 un escada horizontal; 
- 01 un balanço de pneu; 
- 01 um par de argolas; 
- 01 um vai e vem; 
- 01 um barra; 
- 02 um barquinhos balanço; 
- 01 um escada vertical; 
- 01 um corda com nó; 
- 01 um balanço cadeirinha em itaúba; 
- 01 um ferro para escorregar tipo “bombeiros”; e 
- 01 um casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. 
Observação: 
- Anexar material ilustrativo para comprovação do atendimento das 
exigências editalícias, sob pena de desclassificação do item. 
- Garantia mínima de fabricação e instalação de 2 anos. 

03 03 un Balanço inclusão, fabricado com tubos de aço de 2" x 2,65mm e 1,5" x 
2,65mm, com correntes galvanizadas e fixadores "castanhas" para 
maior segurança e para diminuir o desgaste nos elos da corrente, solda 
MIG. Suporte para o cadeirante com base em chapa xadrez e um 
balanço para criança sem deficiência. Pintura em esmalte industrial e 
fundo anticorrosivo. Medidas aproximadas de 3,00m de comprimento 
x 1,70m de largura x 2,00m de altura. 
Observação: 
- Anexar material ilustrativo para comprovação do atendimento das 
exigências editalícias, sob pena de desclassificação do item. 
- Garantia mínima de fabricação e instalação de 2 anos. 

06 01 un Playground infantil, com as medidas aproximadas de 2,70m de altura 
x 2,30m de largura x 4,70m de comprimento, ideal para crianças de 3 
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a 10 anos, fabricado em madeira de itaúba, com parafusos e correntes 
galvanizados, contendo 12 brinquedos, que seguem: 
- 01 um escorregador; 
- 01 gangorra; 
- 01 escada horizontal; 
- 01 balanço de pneu; 
- 01 par de argolas; 
- 01 brinquedo vai e vem; 
- 01 barra; 
- 01 banquinho de balanço; 
- 01 escada vertical; 
- 01 corda com nós; 
- 01 ferro para escorregar tipo “bombeiros”; e 
- 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. 
Pintura PU Automotiva. 
Observação: 
- Anexar material ilustrativo para comprovação do atendimento das 
exigências editalícias, sob pena de desclassificação do item. 
- Garantia mínima de fabricação e instalação de 2 anos. 

 
2 - Da Sessão Pública: 
 
2.1 - É transferida a sessão pública para o dia 20/11/2018, no horário das 9h30min. 
 
3 - Das Disposições Gerais: 
 
3.1 - Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. 

 
Portão/RS, 5 de Novembro de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 
Prefeito Municipal 

 
 


