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PROCESSO Nº 39714/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2020 

 (3099/2020) 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência para instalação na Praça 

Domingos Mostardeiro, conforme Termo de Referência, Anexo I. 
 

2. CONTRATADA: 
2.1. ALISSON LUIS ULRICH, CNPJ n° 05.607.354/0001-12, com sede à Linha Cinco, Galpão 3, 

Interior, Município de Ibirubá/RS, CEP 98200-000. 
 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 13.000,00 (treze mil reais); 

3.2. O prazo de entrega dos brinquedos será de até 15 (quinze) dias úteis após recebimento da Ordem de 

Fornecimento e Nota de empenho. 

3.3. O (s) produto (s) deverá (ão) ser entregue (s) livre (s) de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, 

cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

3.4.  Caso seja verificada a não conformidade de algum produto o licitante deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; 

3.5.  Os brinquedos devem ser entregues na Praça Domingos Mostardeiro, com o(a) fiscal do contrato, 

Ana Paula Lewis Pereira , CPF 998.531.240-68 e RG: 1068040301, Rua Borges de Medeiros, nº 38. 

3.6. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega dos brinquedos; 
 

4. ORÇAMENTO: 

4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 

R$ 

13 392 00 41 11 04 1104 449051 01 13.000,00 
 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. Os brinquedos serão instalados na Praça Domingos Mostardeiro para atender ao Projeto: “Praça para 

todos”, de autoria da Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Ana Clarinda dos 

Santos, e da Assistente Social da APAE de Restinga Sêca, Denize Rybicki de Córdova. Este proejto visa 

garantir a inclusão das crianças com deficiências, assegurando a acessibilidade ao lazer às crianças, tendo 

em vista a legislação federal (Lei 13.433/2017) que prevê o percentual de 5% de briquendos adaptados 

em locais públicos. 
 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com os praticados no mercado, comprovado pela pesquisa de preço 

realizada, sendo que a empresa apresentou os menores valores.  
 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 
 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

Restinga Sêca, 19 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade Quant. Vlr. Unit. R$ Subtotal R$ 

01 

Carrossel especial adaptado para 

cadeirantes:  

Carrosel adaptado para usuários de 

cadeira de rodas. Medindo 2,60m de 

diâmetro x 1,00m de altura, com 

capacidade de 01 criança usuária de 

cadeira de rodas e 05 crianças não 

usuárias. 

Composto por: 

01 Eixo de sustentação; 

01 Carrossel adaptado. 

Especificações técnicas de cada item 

que compõe o carrossel: 

- Eixo de sustentação: Fabricado 

com tubo de aço 3” x 4,00m de 

espessura, com 1,50m de altura. 

Sobre este será soldado a 0,50cm um 

flange de chapa 4mm que suportará 

um rolamento de 7” cônico, a 10 cm 

do topo, será adaptado outro 

rolamento cônico de 7”. 

- Carrossel adaptado: Para 

fabricação deste, serão utilizados 

tubos de aço de 4” x 3,00mm, tubo 

1¹/4” x 2,00 e 1” x 2,00mm, 

cantoneiras de 1¹/2” x 3/16, ferro 

chato 1¹/4”  x 1/8. O carrossel deverá 

conter uma rampa de acesso para 

cadeira de rodas e 01 box 

estacionário e assentos para mais 06 

crianças, proporcionando a 

integração entre elas.  Assentos para 

as demais crianças: fabricados com 

madeira plástica maciça de 1”. 

Rampa de acesso do cadeirante 
fabricada em tubo de aço de 1¹/4” x 

2,00. Revestida de chapa de aço 

antiderrapante. Sistema de abertura e 

fechamento com amortecedores 

hidráulicos acionados manualmente, 

o qual deverá suportar o peso da 

Rampa na descida e frear a subida. 

Sistema de abertura e fechamento 

da rampa de acesso: A rampa ao ser 

erguida fechrá o box do carrossel e 

acionará automaticamente o 

freamento da Roda da cadeira, 

impedindo sua movimentação, para 

isto serão utilizados cabos de aço de 

8mm e roldanas de 5” com 

Und 01 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 
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rolamentos e ranhuras em U. O 

travamento da rampa será feito com 

ferro chato 1¹/4”  x 1/8 com sistema 

de bico de papagaio. O 

assoalhamento do carrossel deverá 

ser em chapa xadrez de 2,65mm de 

espessura que serão parafusadas na 

estrutura de cantoneiras de 1¹/2” x 

3/16. 

Os parafusos utilizados deverão ser 

galvanizados e com porcas de 

pressão.  

A pintura deverá ser através de 

desengraxante, polimento, 

fosfatização e aplicação de tinta 

epóxi bicomponente. 

02 

Balanço especial adaptado para 

cadeirantes : 

Balanço vai-vem adaptado para 

usuários de cadeira de rodas. 

Medindo 1,60m de largura x 2,50m 

de comprimento x 1,70m de altura.  

Composto por: 

01 Estrutura superior; 

04 Pés de sustentação; 

04 Braços de movimentação; 

01 Balanço vai-vem. 

Especificações Técnicas de cada item 

que compõem o balanço: 

- Estrutua superior: Fabricada em 

tubo de aço de 2¹/2” x 3,00 de 

espessura, medindo: 1,50m de 

largura x 2,00m de comprimento, 

sobre está, será soldado um tubo de 

2” x 3,00mm de espessura com 

rolamentos no seu interior, por onde 

passará um eixo de ferro maciço com 

rosca nas pontas (5/8) que 

sustentarão os braços de 

movimentação do balanço. 

- Pés de sustentação: Fabricados 

com tubo de aço 2¹/2” x 3,00 de 

espessura. 

- Braços de movimentação: 

Fabricados com tubo de aço de 1” x 

2,65mm de espessura e tubo de 1¹/4” 

x 2,65mm de espessura nos topos, 

sendo que, no seu interior haverá um 

embuchamento de nylon que 

posteriormente será emparafusado ao 

eixo. 

- Balanço vai e vem: Medindo 

0,90cm de largura x 2,00m de 

comprimento x 0,60m de altura com 

proteções laterais fabricadas com 

Und 01 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 
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tubo de 1¹/4”  x 2,00mm de espessura. 

Cadeira do acompanhante: Com 

assento e encosto. Encosto fabricado 

em tubo de aço 1” x 2,00 e madeira 

plástica maciça de 1”. Rampa de 

acesso do cadeirante: fabricada em 

tubo de aço de 1¹/4” x 2,00. Revestida 

de chapa de aço antiderrapante. 

Sitema de abertura e fechamento com 

amortecedores hidráulicos acionados 

manualmente, o qual deverá suportar 

o peso da Rampa na descida e frear a 

subida. Sistema de abertura e 

fechamento da rampa de acesso: A 

rampa ao ser erguida, fechará o 

balanço vai-vem e acionará 

automaticamente o freamento da 

Roda da cadeira, impedindo sua 

movimentação, para isto serão 

utilizados cabos de aço de 8mm e 

roldanas de 5” com rolamentos e 

ranhuras em U. O travamento da 

rampa será feito com ferro chato 

1¹/4” x 1/8 com sistema de bico de 

papagaio. O assoalhamento do 

balanço vai-vem deverá ser em chapa 

xadrez de 2,65mm de espessura, que 

serão, parafusadas na estrutura de 

cantoneiras de 1¹/2” x 3/16, que 

sustentará 02 tubos de 2” com 

rolamentos no seu interior, por onde 

passará um eixo de ferro maciço com 

rosca nas pontas (5/8) que 

sustentarão os braços de 

movimentação do balanço. 

Valor total estimado: R$ 13.000,00 (treze mil reais) 

 


