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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
Tendo em vista que algumas instalações do município se encontra danificada, e já em outros locais 

não possui nenhuma instalação, requer a instalação de parques infantis na cidade, para que seja 
proporcionado momentos de lazer, interação social para crianças que frequentam os espaços públicos do 
município. 
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1 A contratação, objeto deste que deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial ou 
eletrônico será devidamente justificado pelo pregoeiro designado para o certame. Ademais tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, Decreto Federal n° 10.024 de 23 de 
Setembro de 2019, Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES 
3.1 A contratação objeto deste estudo se faz necessária pela importância pedagógica atribuída aos brinquedos 
objeto deste, pois esses brinquedos são capazes de motivar as crianças a agir socialmente, ajudando umas as 
outras na diversão e aprendizado, nesse sentido, o significado do brincar vai além da diversão em si, significa 
aprender a resolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e conseguir de forma legitima através de 
situações que são relevantes e muito significativas. 
3.2 Assim brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de educação 
para o educado através da orientação e observação, o mesmo pode avaliar e compreender como acontece o 
desenvolvimento social, cultural, emocional, físico-motor de cada indivíduo. 
3.3 Assim considerando todos os aspectos, a necessidade da aquisição do conjunto de equipamentos infantil 
para desenvolver as ações pretendidas e atender a demanda de lazer e educação paras as crianças do 
município. 
3.4 O objeto do presente estudo serão utilizados nas seguintes localidades: 
3.4.1 Escola Municipal do Distrito Estrela do Maceió. 
3.4.2 Praça Municipal de Cumaru do Norte-PA. 
3.4.3 Creche Municipal de Cumaru do Norte-PA. 
3.4.4 Escola Municipal do Distrito de Serra Azul. 
3.4.5 Escola Municipal do Distrito Estrela do Pará. 
 
4. ÁREA REQUISITANTE  
 

Área Requisitante Função Responsável 

Secretaria/ Municipal de Educação/ FUNDEB Secretária Municipal 
Augusta Elias Pereira de Souza 
Martins 

Secretaria/ Municipal de Esporte e Lazer Secretário Municipal Antônio Alves de Souza 

 

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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5.1 O objeto deste procedimento é: 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (PLAYGROUND) BRINQUEDOS DE MADEIRA EM ÁREAS DE POSSE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA.  

 
5.2 Descrição do objeto: 
 

LOTE 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  QTD 

01 Balanço triplo de madeira – Fabricado em madeira de lei super resistente pintado com tinta 
esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso zincado com cores 
vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
-Comprimento: 4.10m 
-Largura: 2.40 m 
-Altura: 2.00m 
-Recomendado para crianças até 14 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40 e 40kg por 
criança). 
-Material do Brinquedo: Com madeira de cumaru. 
-Pintura em tinta esmalte sintética Premium e verniz polideck da sayerlack. 
- Observação: Lembrando que todo brinquedo deve ter a supervisão de um adulto. 

05 

02 Casa do Tarzan- Média- Casa do Tarzan media fabricado em madeira de lei, com parafusos 
galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao produto e a segurança das crianças e 
instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
- Comprimento: 7,60m 
- Largura: 5,20m 
- Altura: 4,0m 
- Material: Madeira de cumaru 
- Recomendado para criança de até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1.40m e 40kg 
por criança). 
- Garantia de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. 
- Pintura em tinta esmalte sintética premium ou verniz polideck da sayerlack. 

05 

03 Gangorra dupla de madeira- gangorra dupla fabricada em madeira de lei super resistente 
pintado com tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso 
zincado e instalação. 
FICHA TÉCNICA: 
- Comprimento: 3,50m 
- Largura: 100m  
- Altura: 0,60m 
- Recomendado para crianças até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40, e 40kg 
por criança). 
- Material do brinquedo: Com madeira de cumaru. 
- Pintura em tinta esmate sintética premium e verniz polideck da sayerlack. 

05 

04 Carrossel 06 lugares de madeira- fabricado em madeira de lei, fixados com parafusos francês 
zincado, pintura tinta esmalte premium ou verniz e instalação. 

05 
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FICHA TÉCNICA: 
- Dimensões totais: (AxLxC) 0,90 X 1,30 X 1,30 M  
- Material: Madeira e Ferro 
- Idade Recomendada: Até 12 anos. 

05 Escorregador com passarela de madeira – Fabricado em madeira de lei super resistente 
pintado com tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso 
zincado com cores vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA 
- Comprimento: 4,60m 
- Largura: 0,60 m 
- Altura: 1,70 m 
- Recomendado para crianças até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40m e 40kg 
por criança). 
- Material do brinquedo: Com madeira de cumaru. 
- Pintura em tinta esmalte sintética premium ou verniz polideck da sayerlack. 

05 

06 Cerca de madeira colorida- Cerca fabricada com madeira de lei, e com armação em ferro, 
réguas são fincadas com parafusos zincados, pintura em verniz polideck ou tinta esmalte 
industrial e fundo anti-corrosivo, com cores vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA 
- Altura: 0,90m; 
- Pintura em tinta esmalte sintético premium ou verniz polideck da sayerlack. 
- Garantia de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. 
 

05 

07 Vai – vem de madeira- fabricado em madeira de lei super resistente pintado com tinta 
esmalte sintético premium ou verniz polideck montado com parafuso zincado com cores 
vibrantes e instalação. 
FICHA TÉCNICA 
- Comprimento: 3,00m 
- Largura: 1,20m 
- Altura: 1,80m 
- Recomendado para crianças até 12 anos (Desde que não exceda a altura de 1,40m e 40kg 
por criança). 
- Material do Brinquedo: Com madeira de cumaru. 
- Pintura em tinta esmalte sintética premium ou verniz polideck da sayerlack. 

05 

 
5.3 Segue o descritivo do projeto a ser executado: 
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6. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
6.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações 
decorrentes desta licitação estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de Contabilidade. 
 
7. PRAZO DO SERVIÇO 
7.1 O prazo para instalação e entrega do produto / serviço será de 30 (trinta) dias corridos, a partir da emissão 
da ordem de serviço. Que deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades 
relativas a fornecimentos de materiais, clima ou outras que porventura venha a ocorrer. 
 
8. PRAZO DA PROPOSTA 
8.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos 
envelopes. 
 
9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1 O prazo de pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos 
mesmos, acompanhada das respectiva documentação legal (NF), devidamente atestada pelo Setor de 
Compras. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 Proporcionar à Contratada todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais. 
10.2 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas. 
10.3 Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato. 
10.4 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados pela CONTRATADA, desde que atendidas 
as obrigações contratuais. 
10.5 Ao rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com as especificações previstas neste termo de 
referência, notificar a contratada. 
10.6 Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas 
aplicáveis, as obrigações que se seguem: 
11.1.1 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de equipamentos, nos termos da legislação 
vigente e exigências contidas no Estudo Técnico e Termo de Referência, observadas as especificações, normas 
e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus 
empregados e prepostos, as normas da Contratante. 
11.1.2 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante. 
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11.1.3 Fornecer o objeto referido, no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil 
qualquer motivo impeditivo ou que possibilite assumir o estabelecido. 
11.1.4 Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do objeto, reservando a Contratante o 
direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 
11.1.5 Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 
11.1.6 Fornecer o objeto deste estudo, termo e edital, atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado 
no mesmo. 
11.1.7 Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento do 
objeto que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou prazo de validade vencido ou 
muito próximo a vencer. 
11.1.8 Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
11.1.9 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento do 
objeto seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 
11.2 Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais fornecidos. 
11.2.1 Obrigações comerciais, tributárias e outras. 
11.2.2 A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a Contratante 
a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Contratada 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.  
 
12.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
12.1 Fornecer o objeto deste estudo, atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado no mesmo. 
12.2 Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento do 
objeto que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeitos, ou prazo de validade vencido ou 
muito próximo a vencer. 
12.3 Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive 
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
12.4 A fiscalização do contrato será exercida por funcionário designado pela Administração. 
 
13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da LICITAÇÃO e da CONTRATAÇÃO 
e aquela prevista no Edital e Contrato. 
 
14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável, necessária e 
adequada para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, Secretaria de 
Educação e Secretaria de Esporte e Lazer. 

 
 

Cumaru do Norte (PA), 09 de Agosto de 2022. 
Autorizado: 

Augusta Elias Pereira de Souza Martins 
Secretário de Administração 

Decreto nº 002/2021 
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