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CADERNO TÉCNICO – DIDÁTICO 
 

1- Objeto: 
Contratação de Empresa para Fornecimento pelo MENOR PREÇO POR LOTE, para 
atendimento aos polos de atendimento da DRE-CS do programa RECREIO NAS 
FÉRIAS – edição janeiro de 2016. 
 

2-  Local de Entrega: 
ALMOXARIFADO: RUA  JABURUNA , 82 - JARDIM CRUZEIRO, CEP-  04803-040  
São Paulo / SP  -  TEL.: (11) 5660-6181  
  

3- Prazo:  
O Prazo Máximo de entrega será de (10) dez dias Corridos da retirada da nota de 
empenho. 
 

4- Descrição de Objeto: 
Os materiais deverão ser entregues em kits ou caixas separados para 8 polos de 
acordo com a descrição abaixo: 

LOTE UNICO 

Item  Descrição  Qtde  unidade 
Montagem dos 

Kits 

1 Campo para jogo de Futebol-de-Mesa (Botão), 26 unidade 
(5 kits com 4 cada)   
(3 kits com 2 cada)  

2 JOGOS DE XADREZ 26 unidade 

3 JOGO DE BOTÃO COM MALETA 34 unidade 
(5 kits com 5 cada)   
(3 kits com 3 cada)  

4 JOGO DE DOMINÓ 44 unidade 
(5 kits com 7 cada)   
(3 kits com 3 cada)  

5 MESA PARA JOGO DE BOTÃO 8 unidade 1 para cada polo 

 

  

    5 – Especificações;  LOTE UNICO 
 
Itém 1: Campo para jogo de Futebol-de-Mesa (Botão), confeccionada em madeira ou 
similar, com no mínimo 3,2 mm de espessura x 610 mm de largura x 910 mm de 
comprimento, pintada de fundo verde e as demarcações do campo pintadas em tinta vinílica, 
fosca, atóxica branca, com moldura em madeira reflorestada de Pinus ou similar, colada de 
forma resistente 
 
Itém 2: Jogo de Xadrez Oficial com Estojo em Madeira - Jogo de xadrez oficial com 
tabuleiro em madeira e peças de plástico cumbadas e com feltro, também um saco em tecido 
para guardar as peças. Acompanha regras básicas do jogo. 
 
Itém 3: JOGO DE BOTÃO COM MALETA – Maleta para futebol de botão confeccionada em 
plástico, contendo 2 times de futebol de mesa oficiais com 12 botões cada, 2 goleiros em 
acrílico, 2 palhetas, 2 bolas, 2 traves desmontáveis, um folheto com regras básicas de jogo e 
camisas numeradas em adesivo.  
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Itém 4: JOGO DE DOMINÓ -– tradicional, composto de 28 pedras em madeira ou outro 
material, medindo aproximadamente: 08 mm de altura x 25 mm de largura x 50 mm de 
comprimento, tamboreados com anilina preta atóxica, estampadas e pintadas artisticamente, 
permitindo a perfeita visualização das quantidades, acondicionado em caixa de madeira, tipo 
estojo, devidamente selado em embalagem plástica, evitando a abertura do estojo e a queda 
das pedras. 
 
 
Itém 5: MESA PARA JOGO DE BOTÃO – Mesa para Futebol de Botão fabricada em MDP de 
18 mm. Pés em tubo de aço com pintura epóxi, dobráveis. Bordas revestidas em plástico 
flexível para proteção da mesa e dos botões. Faixas no campo em dois tons de verde em 
estilo europeu. Medidas aproximadas: altura 77cm; largura:121cm; comprimento: 187cm e 
peso 37Kg. 
 
 
    6 – Observações e Obrigações da Contratada: 

Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como 
impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas 
as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas na presente contratação. 
  A “Contratada” é obrigada a conduzir todos os trabalhos inerentes à prestação dos 
serviços, objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita 
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou 
determinações do Poder Público, procurando – dentro do possível conduzir os serviços de 
modo a formar perante o público, uma boa imagem da  “ Contratante” e da própria “ 
Contratada”. 
                 
                                                  
 


