LISTA DE VERIFICAÇÃO – BRINQUEDOS PARA ÁREA EXTERNA
CONTROLE DE QUALIDADE – PREGÃO 05/2016
Na lista abaixo, estão relacionados itens que correspondem a algumas das
especificações técnicas exigidas pelo FNDE para os fornecedores de brinquedos de área
externa do pregão n.º 05/2016. Isso significa que em cada linha consta uma descrição de
algo que deve ser observado (que deve conter) no produto recebido. Dessa forma, se a
descrição em cada linha corresponder ao que for verificado no produto checado, então
deverá ser marcado um “X” na coluna do “SIM”. Do contrário, deverá ser marcado um
“X” na coluna do “NÃO”.
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Itens que devem ser observados no
produto verificado
Os escorregadores estão embalados em
papelão duplex, plástico bolha, ou
qualquer outro material capaz de garantir
a integridade do produto.
Não constam fitas adesivas nem filmes
plásticos em contato direto com o
brinquedo.
A embalagem contém, do lado de fora,
rótulo com nome do fabricante (BRINK
MOBIL) e fornecedor (BRINK MOBIL),
código do produto e orientações sobre
manuseio, transporte e estocagem.
Consta no brinquedo etiqueta com
número do Pregão Eletrônico (05/2016),
nome do fornecedor (BRINK MOBIL),
endereço/telefone, nome do fabricante
(BRINK MOBIL), data de fabricação e
data da garantia (impressa na cor preta
com fundo amarelo).
Consta selo do INMETRO.
O brinquedo possui manual de
montagem, uso e conservação em
português, com impressão colorida, em
formato de livreto.
Consta informação de que possuem
garantia de 12 (doze) meses contra
defeitos de fabricação, a partir da data da
entrega.
O mini escorregador infantil é
constituído por uma única peça em

O produto
verificado
está de
acordo?
SIM NÃO
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formato de tartaruga.
O escorregador tem cerca de 59cm de
largura.1
O escorregador tem cerca de 85cm de
comprimento.2
O escorregador tem cerca de 34cm de
altura3
Os produtos estão sem rebarbas, arestas
nem saliências e tem as laterais
arredondadas.
Os brinquedos foram entregues íntegros,
ou seja, não estão danificados, e
aparentam seguros para o uso por parte
das crianças.

Data da checagem: ______ / _____ / ________

_______________________________________
(nome e assinatura do responsável pela checagem)

Atenção:
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Sendo identificado nos produtos recebidos algum dos itens da tabela acima com
a marcação “NÃO”, a Entidade Contratante deverá contatar a empresa
Contratada para que sejam tomadas as devidas providências, conforme o caso.
A lista acima é exemplificativa, portanto, se outros itens em desconformidade
forem identificados, os mesmos deverão ser anotados e informados à Contratada
da mesma forma.
Para mais informações sobre as especificações dos produtos, sugerimos a leitura
do termo de referência e dos Cadernos de Informações Técnicas – CIT (anexos
do
edital),
disponíveis
no
Portal
de
Compras
do
FNDE:
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/brinquedos-eplaygrounds.
O FNDE está disposição para solucionar dúvidas e prestar as orientações que se
fizerem necessárias, a partir do e-mail diarp@fnde.gov.br.

A largura pode ter entre 53,1cm e 64,9cm.
O comprimento pode ter entre 76,5cm e 93,5cm.
3
A altura pode ter entre 30,6cm e 37,4cm.
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