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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote: null

1 UNID GIRA GIRA MEIO GLOBO - Base inferior confeccionada
em tubo de aço 1 ¼ na chapa 13 travada com ferro
mecânico de 1/2 polegada. Eixo superior trefilado de 35 mm
com 2 rolamentos 6207 Z. Base superior em tubo de 1´aço
7/8 na chapa 18 piso em chapa quina a frio 18 com 1 mts
de diâmetro, assento e encosto em tubo ¾ na chapa 18. O
centro será em tubo 3 pol. na chapa 13 que reveste o eixo,
com volante em cima em ferro mecânico de ½ polegada.
Todas as emendas serão pelo processo de solda mig. Toda
a peça receberá tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura.

4.000,0000 16.000,004,000

2 UND CAVALINHO DE MOLA PONEY EM FIBRA - base redonda
confeccionada em tubo de ¾ feito na chapa 18 e ferro
redondo de ³/8 polegada, mola reforçada com base do
cavalinho em chapa de 1 ½ x ¼. Cavalinho em fibra com
ferro redondo de 3/8 para segurar as mãos e ferro redondo
1/2 polegada para apoio dos pés, medidas do chão ate o
acento aproximadamente 45 a 55 cm, altura total
aproximadamente 105 cm e 85,5 cm de comprimento e 21
cm de largura. Laudo técnico: Comprovada a qualidade de
toda a matéria prima utilizada no Brinquedo mediante
Relatórios de Ensaios de Produtos (REP) emitida em nome
da fabricante do Playground - Material metálico revestido e
não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina
(ABNT NBR 8094:1983) de no mínimo 1.500 (mil e
quinhentas) horas de exposição, onde é avaliado a:
Determinação do grau de empolamento de superfícies
pintadas (ABNT NBR 5841: 2015); Tintas e vernizes —
Avaliação da degradação de revestimento — Designação
da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de
mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do
grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3: 2015)
utilizados na fabricação dos Playgrounds. O Relatório é
emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.
Relatório de Ensaio do aço carbono, designação COPANT
1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; - Relatório
de comprovação de Fosfatização através do fosfato de
zinco ou fosfato de ferro, por tratamento de superfície
anticorrosão e preparação para pintura do aço carbono,
conforme a ABNT NBR 9209/1986. Relatório de Ensaio de
Tração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO,
referentes às soldas utilizadas na fabricação dos materiais,
emitido em nome da fabricante, onde é comprovado que as
amostras utilizadas para a realização do Relatório,
apresentaram ruptura após receber uma carga mínima de

2.300,0000 13.800,006,000
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15.000kgf, bem como para garantir a qualidade dos tubos
de aço utilizados na fabricação do playground e evitar
danos de qualquer natureza, o brinquedo possui ensaio de
tração referente ao limite de resistência do tubo de no
mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450, conforme norma
ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19,
emitidos por laboratório acreditado pela Cgcre INMETRO.
Comprovação da existência do revestimento (película seca
de tinta epóxi) por processo de pintura eletrostática a pó, de
acordo com a ABN NBR 10443:2008 e a determinação de
aderência da camada de tinta, onde se obtém uma
classificação de Gr0 e fica contatado em sua avaliação que
no teste não houve nenhuma área de película destacada,
de acordo com a NBR 11003/2009.

3 UND PARQUINHO DE ATIVIDADES 8.350,0000 41.750,005,000

4 UNID PLAYGROUND JR -  Confeccionado em plástico
rotomoldado colorido e resistente. Contem 4 peças
encaixáveis e um escorregador. Medindo
aproximadamente: 132 x 76 x 78,5cm. Indicado para
crianças ate 5 anos.

1.130,0000 5.650,005,000

5 UND GANGORRA DINOSSAURO 980,0000 5.880,006,000

6 UND GANGORRA BIDU -  Confeccionada em plástico colorido
super resistente, gangorra temática com assento individual,
medindo aproximadamente 0,81cm de comprimento x
31,5cm da largura x 0,50cm de altura.

650,0000 1.950,003,000

7 UND TRENZINHO DA  ALEGRIA - Confeccionado em plástico
rotomoldado colorido e resistente. Contém 2 peças
amarelas sendo frente e verso do trenzinho e três vagões
nas cores: vermelho, azul e verde, com dimensões: 212 x
86 x 122cm. Cada vagão tem as medidas de: 93 x 56 x
66,5cm. Indicado para crianças a partir de 3 anos.

6.788,0000 33.940,005,000

8 UND PCT. 500 BOLINHAS PARA PISCINA - Bolinhas para
piscina confeccionadas em plástico colorido e resistente
medindo 24cm de diâmetro cada bolinha. Pacote com 500
bolinhas.

377,0000 1.131,003,000

9 UND BAÚ PEDAGÓGICO C/ 10 PEÇAS - Baú de plástico
contendo 10 brinquedos de madeira. Acondicionados em
baú de polipropileno colorido com capacidade para 38
litros, medindo aproximadamente 51,4 x 37,2 x 36,6 cm.

470,0000 2.350,005,000

10 UND BAÚ TAND C/ 1000 PEÇAS - Contendo 1000 peças retas e
com rodinhas, medindo 15,5 x 2,5 x 6 cm (peça maior).
Acondicionados em baú de polipropileno transparente com
capacidade para 38 litros, medindo aproximadamente 51,4
x 37,2 x 36,6cm.

340,0000 1.700,005,000

11 UND SACOLÃO MULTIBLOCOS COLORIDOS C/ 50 PÇS EM
MADEIRA - Confeccionado em madeira reflorestada e
pintada, contendo 09 formas e tamanhos diferentes, peça
maior 09 x 04 x 02cm, peça menor 05 x 02 x 02cm.
Acondicionados em caixa de papelão.

98,0000 490,005,000

12 UND KIT BLOCOS DE ENCAIXE EXPRESSÕES FACIAIS -
conjunto confeccionado em MDF, impresso em silk-screen,
contendo 16 cartões com expressões faciais, medindo
100x100mm, e 9 placas com situações do cotidiano ,
medindo 200x200mm. Acondicionado em caixa de madeira

130,0000 1.950,0015,000

13 UND KIT BABY ENCAIXE C/ 5 PEÇAS - Conjunto confeccionado
em plástico rígido, colorido, atóxico, contendo 5 peças
sendo: 1 baby quinho medindo 26,5 x 14,5 x 19 cm, baby
liko medindo 11,8x21,2x12,2cm, 1 baby dinho medindo
25x11x20cm,1 baby michi medindo 22,5x11,5x19,7cm e
donka trem medindo 25,5x17,5x19,5cm. Acondicionada em
saco plástico.

0,0000 0,006,000

14 UND KIT PELÚCIA C/ 5 PEÇAS - Kit pelúcia espumado
contendo 5 peças: trem, fusca, bola colorida, dado colorido
e viola, cada item medindo aproximadamente 30x25cm.

0,0000 0,006,000
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15 UND KIT VINIL C/ 15 PEÇAS - Kit Vinil composto por 15 peças
de diversos modelos, macias com aromas suaves para o
bebê, podendo servir também como mordedor.
Acondicionado em sacola plástica.

160,0000 1.920,0012,000

16 UND FANTOCHE ALIMENTOS E SAÚDE C/ 9 PEÇAS -
Confeccionado em feltro, com 09 peças, com olho de PVC.
Contendo os seguintes itens: Nutricionista, Leite, Banana,
Uva, Abacaxi, Morango, Cenoura, Feijão, Pão Medindo
aproximadamente 28 cm. Acondicionado em embalagem
plástica.

220,0000 1.100,005,000

17 UND FANTOCHE FAMILIA DENTÁRIA C/ 6 PEÇAS - Composto
por 6 peças: 1 dentista, 5 dentinhos e uma história.
Confeccionado em feltro e tecido, medindo 28 cm cada
peça. Acondicionado em embalagem plástica.

133,0000 665,005,000

18 UND FANTOCHES ANIMAIS SELVAGENS C/ 10 PEÇAS -
Confeccionado em feltro, com 10 peças, com olho de PVC.
Contendo os seguintes animais: leão, macaco, jacaré, lobo,
elefante, tucano, arara, sapo, tartaruga, zebra. (Sujeito a
Alterações) Medindo aproximadamente 28 cm.
Acondicionado em embalagem plástica.

140,0000 700,005,000

19 UND KIT DADOS EDUCATIVOS ANIMAIS DA FAUNA
BRASILEIRA C/ 4 DADOS -

600,0000 27.000,0045,000

20 UND CONJUNTO ARAMADOS 6 PÇS - Conjunto de aramados
composto por 6 peças sendo elas: Aramado Acrobático
(Ref. 1491); Confeccionado em madeira e arame, medindo
aproximadamente: 28x34x14,5cm, com bolinhas coloridas
de plástico. Acondicionado em plástico encolhivel, Aramado
Entrelaçado; Confeccionado em madeira e arame, medindo
aproximadamente: 41,8x36x14,5cm, com bolinhas coloridas
de plástico. Acondicionado em plástico encolhivel. Aramado
Espiral ; Confeccionado em madeira e arame, medindo
aproximadamente: 41,8x18x13cm, com bolinhas coloridas
de plástico. Acondicionado em plástico encolhivel. Aramado
Montanha Russa (Ref. 1488); Confeccionado em madeira e
arame, medindo aproximadamente 28x29,5x28cm, com
bolinhas coloridas de plástico. Acondicionado em plástico
encolhivel. Aramado Ondular (Ref. 1490); Confeccionado
em madeira e arame, medindo aproximadamente:
41,8x21x14,5cm, com bolinhas coloridas de plástico.
Acondicionado em plástico encolhivel. Aramado Triangular
(Ref. 1489); Confeccionado em madeira e arame, medindo
aproximadamente: 41,8x17,5x 13cm, com bolinhas
coloridas de plástico. Acondicionado em plástico encolhível.

588,0000 5.880,0010,000

21 UND PALHAÇO BOCÃO - Confeccionado em MDF medindo
400mm de comprimento x 600mm de largura x 3mm de
espessura. Acompanha 03 bolinhas de plásticos,
acondicionados em sacola plástica.

40,0000 200,005,000

22 UND CENTOPÉIA TRICOLOR 4,00 X 0,50 MTS -Confeccionada
em bagum com estrutura em mola de aço, medindo 4mt x
0,60 cm. Acondicionado em sacola plástica.

528,0000 5.280,0010,000

23 UND ANEL DE AGIIDADE C/ 8 PÇS - Kit composto por 8 peças
em MDF, medindo 53cm de diâmetro x 1 cm de espessura.
Acondicionada em saco plástico.

170,0000 1.360,008,000

24 UND AMARELINHA E.V.A C/ 10 PÇS - Material em EVA,
durável, contendo 10 placas, medindo aproximadamente
32x32x8cm (cada). Acondicionado em embalagem plástica.
Marca: Lig-Lig.

125,0000 500,004,000

25 UND BOLICHE NA SACOLA - Jogo de boliche confeccionado em
polietileno de alta densidade branco,envolvido com sliver
contendo 8 peças sendo 6 pinos de aproximadamente 29
cm de altura x 10 de largura e 2 bolas na colorida medindo
10 cm . Acondicionado em sacola plástica com alça e zíper.

65,0000 650,0010,000

26 UND KIT BONECA MINI MIUDINHAS DISPAY C/ 10 UNID. - 0,0000 0,0010,000
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27 UND KIT COZINHA - 50,0000 10.000,00200,000

28 UND ANDADOR DIDÁTICO FELIZ - Caminhador didático.
Brinquedo confeccionado em plástico resistente e colorido,
possui relógio, trenzinho e polvo. Medindo: 39,5 x 34 x
39cm e com peso de 0,9500kg. Acondicionado em
embalagem tipo caixa.

0,0000 0,005,000

29 UND KIT FERRAMENTAS COMPLETO - Confeccionado em
plástico colorido átoxico, de alta qualidade, composto por
10 pçs : furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de
boca, chave inglesa, serrote, martelo, parafusos e porcas.
Acondicionados em embalagem tipo saco plástico, medindo
28,7 x 53cm.

100,0000 3.000,0030,000

30 UND KIT SUPER CARROS - confeccionado em plastico colorido
e resistente, sendo 3 carrinhos medindo 420x200x150mm e
1 carrinho medindo360x160x140mm. Acondicionado em
saco plastico.

239,0000 11.950,0050,000

31 UNID KIT CARRINHOS BABY - KIT CARRINHOS BABY COM 4
PEÇAS Kit Carrinhos Baby contendo 4 peças,
confeccionado em plástico resistente e colorido. Contém 1
carrinho mini fórmula 1 medindo aproximadamente
16x13x10cm, 1 carrinho mini caçamba medindo
aproximadamente 15x13x12cm, 1 carrinho mini
carregadora medindo aproximadamente 18x13x12cm e 1
carrinho mini jipe medindo aproximadamente 15x13x11cm.
As cores são sortidas, podendo variar. Acondicionado em
saco plástico transparente.

110,0000 5.500,0050,000

32 UND MOTOCA TICO-TICO EUROPA - Confeccionado em
plástico soprado, assento anatômico, estrutura em dupla
camada: maior durabilidade e resistência, peso máximo da
criança é de 19kg, altura máxima da criança é de 106cm.
Medindo 43cm de largura x 61cm de comprimento x 47,5cm
de altura. Idade sugerida a partir de 1 ano. Acondicionado
em embalagem de papelão litografada.

450,0000 31.500,0070,000

33 UND TABELA DE BASQUETE EM ROTOMOLDADO - TABELA
DE BASQUETE confeccionada em polietileno
rotomoldado,contendo base com abertura que permite
enchimento com água ou areia medindo 43 cm de diâmetro
e 10 cm de altura.Possui suporte regulável em 5 alturas
com altura mínima de 85 cm e altura máxima de 1,30 m até
o aro da tabela, peça superior medindo 53 cm de largura e
38 cm de altura. Aro com rede confeccionada em nylon.

610,0000 6.100,0010,000

34 UND BOLAS Nº 8 - om válvula, diversas cores, circunferência 38
à 42cm e peso de 160 à 180grs.

14,9000 1.490,00100,000

35 UND BAMBOLE PEQUENO 60 CM - Bambolê colorido em aro
de plástico reforçado, medindo 60cm de diâmetro.

4,9000 2.940,00600,000

36 UND BAÚ PLÁSTICO VAZIO 38 LITROS - confeccionado em
PP, medindo 51,4 x 37,2 x 36,6.

90,0000 4.500,0050,000

37 UND MEMÓRIA FRUTAS EM VINIL - Confeccionado em
bagunzito, com forro de espumas contendo 16 peças
medindo 15 x 15x 3 cm. Acondicionado em sacola plástica.

190,0000 3.040,0016,000

38 UND BANDINHA INFANTIL SIMPLES - composta por: 1 Afuchê -
Lateral de 100mm em alto impacto com bolinhas de
poliestireno colorido 12mm, 1 Agogô - Duas (02) canecas
em aço tratado com níquel e cromo medindo 11,5cm de
comprimento, 1Black Black - Dois (02) pratos com diâmetro
de 70mm, 1Campanela - Composto por quatro (04) guizos
com diâmetro de 24mm, 1 Castanhola - Composto por duas
(02) conchas de 82mm de comprimento, 1 Chocalho -
Confeccionado em alumínio polido no comprimento de
98mm, 1 par de Claves - Duas (02) peças sólidas em
madeira de lei polida na medida de 200mm de
Comprimento, 1 par de Coco - Duas (02) metades artificiais
de coco confeccionadas em alto impacto, 1 Flauta -
Confeccionada em plástico de alto impacto no comprimento
de 320mm, 1 Ganzá - Dois (02) copos confeccionados em

720,0000 4.320,006,000
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alumínio sólido recravados entre si com comprimento total
de 250mm, 1 par de Maraca - Cada peça é confeccionada
em tubo de 60mm de comprimento, 1 Pandeiro - Pele de
poliestireno prensada com anel de alto impacto, nas
medidas de 200mm de Diâmetro, 1 Pastoril -
Confeccionado am alto impacto na medida de 200mm de
diâmetro, 1Platinelas - Confeccionada em alto impacto, com
220mm de comprimento, 1 par de Prato - Duas peças em
formato de prato, confeccionadas em aço com espessura
de 0,90 mm, 1 Sino - Confeccionado em aço com
tratamento em níquel cromo, campana nas medidas de
55mm de comprimento, 1 Triângulo com batedor -
Confeccionado em aço polido com 10mm de diâmetro, 1
Surdão - 260mm altura x 210mm largura, 1 Surdo -160mm
altura x 210mm largura, 1 Tambor - 80mm altura x 210mm
largura.

39 UND PLAYGROUND MADEIRA PLÁSTICA 2
TORRES/BALANÇO -  02 - TORRES MADEIRA PLÁSTICA
COM COBERTURA
Torre com cobertura composta por 4 pilares em madeira
plástica revestida, medindo no mínimo 90mm x 90mm com
reforço interno, interligados em cima por um quadro de
metalão 20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por
uma plataforma feita em polietileno rotomoldado
pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x
1000mm. Cobertura em polipropileno em rotomoldado
pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição
que prolongam a manutenção de sua coloração original c/ 4
caídas de água medindo 1260mm x 1260mm. Medidas da
torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x
1000mm de largura x 1000mm de comprimento. Inclusos
grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos
ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado,
colorido, vazado, medida aproximada: 810mm x 1000mm.
Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm, 1000mm,
800mm, 500mm
Playground com Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h;
ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015;
COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000;
ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 -
classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009;
Ensaio de Tração por laboratório credenciado pelo
INMETRO mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1,
ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no
mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012-
Certificação de Playgrounds; Registro da empresa
fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro
Mecânico/Civil capacitado. Todos os parafusos utilizados
para a montagem do brinquedo / playground deverão ter
acabamentos em ponteiras em polietileno, objetivando a
maior segurança dos usuários.
01 - ESCORREGADOR RETO
Escorregador reto confeccionado em polipropileno em
rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua
composição que prolongam a manutenção de sua
coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura
(externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura
de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na
extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em
tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plástico
rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm
de altura x 980mm de largura.
01 - JOGO DA VELHA FECHAMENTO TORRE
Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro
confeccionado em metalão 20mm x 20mm, chapa 18.
Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido
contendo as letras “x” e “o”, medindo: 140mm x 140mm x
140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico
giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de

29.889,0000 149.445,005,000
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altura. Partes metálicas com solda mig c/ tratamento
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de
alta temperatura
01 - RAMPA DE CORDA TIPO TEIA
Rampa com estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13.
Rampa com corda de poliéster de 18mm, com malha de
aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de
malha será travado e interligado por dispositivo em plástico
injetado, dispensando a utilização de nó, dando
acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de
largura x 1400mm de comprimento. Partes metálicas com
solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática
a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par
de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço.
01 - RAMPA ESCALADA DE MADEIRA PLÁSTICA COM
CORDA DE NÓ
Rampa de escalada c/ estrutura confeccionada em metalão
40mm x 40mm, chapa 18. Rampa em madeira plástica
ecológica e fixadas a ela. Contendo pegadores em madeira
ou plástico. Acompanha corda com nó, para auxílio na
subida. Medidas: 770mm x largura x 1470mm de
comprimento. Partes metálicas com solda mig, com
tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi
em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de
poio (pega - mão) em tubo de aço.
01 - TÚNEL ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado
pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição
que prolongam a manutenção de sua coloração original
com diâmetro de 760mm e 1700

40 UND GIRA-GIRA CADEIRINHA 6 LUGARES - GIRA-GIRA COM
CADEIRINHAS – 6 LUGARES. BASE CONFECCIONADA
EM TUBO DE 1.1/4 X 2,00 MM EM X, SOLDADOS À BASE
EM TUBO DE 3 POLEGADAS NA CHAPA 13 TRAVADA
COM FERRO REDONDO DE ½ POLEGADA. EIXO
SUPERIOR MACIÇO TREFILADO DE 30MM, COM 02
ROLAMENTOS EMBUTIDOS, TUBO 7/8 X 1,50 MM, PISO
EM CHAPA FF 1,20 MM DE ESPESSURA, COM 1,00 DE
DIÂMETRO, ASSENTO EM CHAPA FF 1,20 MM DE
ESPESSURA E FERRO REDONDO DE 3/8, COM
VOLANTE EM TUBO DE 7/8 X 1,20 MM COM REFORÇO
EM FERRO REDONDO DE 1/2 POL., MEDIDA:
DIÂMETRO TOTAL APROXIMADO DE 1,50 MTS.
TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA
ELETROSTÁTICA EM PÓ EM POLIÉSTER DE ALTA
DURABILIDADE SELADA EM ESTUFA DE ALTA
TEMPERATURA

3.400,0000 17.000,005,000

41 UND ESCORREGADOR DE FERRO 2,00 MTS - Confeccionado
em chapa de aço quina fria - espessura 1,20, com proteção
do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de metalão
medindo 20 x 40, com tratamento antiferruginoso. Duas
hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita em
tubo 7/8 chapa 1,20. Pintura eletrostática em pó Epox, forno
de alta temperatura. Com uma escada medindo 1,50mt com
quatro degraus e uma plataforma.

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

1.750,0000 10.500,006,000

42 UND CAMA ELÁSTICA 3,66 MTS -Estrutura em aço galvanizado 4.500,0000 27.000,006,000



Página: 7 / 18

(interno e externo); Sistema de impulsão por 72 molas; 4
pés inteiros em “U”; Lona de salto disponível nas cores:
preta, azul ou vermelha; sem emendas, c/ proteção UV e
referência de centro; Proteção de molas coloridas em
espuma c/ revestimento de PVC (não absorve água); Rede
de proteção em polipropileno multicolorida; Puxador de
molas; Sistema de montagem do trampolim por encaixe
(fácil de montar); Suporta até 130kg; Escada com 3
degraus, hastes de aço galvanizado e plataformas de
plástico injetado; Dimensões do Produto: Diâmetro: 3,66m,
Altura do trampolim: 85cm, Altura total: 2,13m. Embalagem:
02 Caixas de papelão nas medidas: “1,82 x 0,44 x 0,30m” e
“1,53 x 0,33 x 0,14m”. Peso líquido aproximado do produto:
65 kg. Acompanha manual de instruções.

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

43 UND CASINHA DE BONECA - Estrutura da base feita em
metalão 20 x 20. Soldados no sistema mig de solda de alta
fusão, formando 4 peças interiças, revestidas em madeira
de cedro, trabalhada de excelente qualidade. Tendo
pintada em suas laterais 2 floreiras embaixo das janelas e 2
floreiras pintadas frontalmente. Contendo 1 porta e 4
janelas, cobertura de telha de fibra colorida. A casinha é
pintada na cor bege e rosa, pintura feita em esmalte
sintético industrial, alta resistência a sol e chuva. Medidas:
1,63 mt. de largura x 2,25 mt. de comprimento x 1,80 mt. de
altura.

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

7.380,0000 44.280,006,000

44 UND ESCORREGAR DE PLÁSTICO - Escorregador
desmontável. Fácil de montar, armazenar e transportar.
Possui 03 degraus antiderrapantes. Corrimão para dar
maior segurança na subida. Sistema de encaixe para a
Caixa de areia Estrela do Mar, medindo 1,50 mt. De
comprimento x 48cm de largura x 95 cm de altura.

640,0000 6.400,0010,000

45 UND PISCINA DE BOLINHAS - Estrutura em metalão 20x20 com
pintura eletrostática a pó épox, placas laterais em
compensado 18mm revestido com espuma de alta
densidade e bagum de varias cores vivas. Piscina medindo
2,00 x 2,00 x 1,95 (parte mais alta) Altura para entrada ideal
para crianças de todos os tamanhos, dispensando uso de
degrau, rede de proteção em poliéster branca, cobertura
com toldo colorido, confeccionado em napa plastificada
impermeável e ultra resistente colorida. Não acompanha
bolinhas.

1.500,0000 6.000,004,000

46 UND CONJUNTO MESA COLETIVA PRÉ NATALI BRINK -
Mesa confeccionada em metalão 20 x 30, feito na chapa de
1,20, pés tubo 1 ¼, feito em chapa de 1,20. Tratamento

2.190,0000 65.700,0030,000
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antiferruginoso pintura eletrostática a pó Épox em forno de
alta temperatura. Tampo da mesa em MDF de 18mm, em
formato oval divida em três partes, cada parte tem 50cm de
largura x 1,00mt de comprimento, totalizando 1,55mt de
comprimento. 6 Cadeira confeccionada em tubo ¾ chapa
1,20, assento medindo 26cm x 30cm e encosto medindo
15cm x 30cm, reto em MDF 18 mm, fórmica brilhante
colorida, altura do encosto 63 cm, altura do assento 36 cm,
bordas envernizadas.

47 UND ARMÁRIO DE AÇO 1,98X0,90 MTS -  Armário em aço, com
duas portas de abrir, com chaves, 04 prateleiras e
puxadores cromados. Confeccionado na chapa 26,
medindo 1,98 altura x 0,90 largura x 0,40 profundidade,
colorido (somente as portas em uma única cor) disponíveis
nas cores: azul bic.

1.570,0000 47.100,0030,000

48 UND REVISTEIRO DUPLO - Confeccionado em metalão 20 x 40,
c/ três prateleiras duplas (ambos os lados) na cor branca,
medindo 1,20mt altura x 0,80cm de largura. Pintura
eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. .
Laudo técnico: de ensaio de resistência à corrosão da
pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório
acreditado pelo CGCREINMETRO para realização desse
ensaio - Relatório de Ensaio de Tração emitido por
laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes às
soldas utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em
nome da fabricante, onde deverá ficar comprovado que as
amostras utilizadas para a realização do Relatório,
apresentaram ruptura após receber uma carga mínima de
3.800 kgf

550,0000 5.500,0010,000

49 UND ESTANTE URSINHO - 0,0000 0,0010,000

50 UND TEATRO DE FANTOCHE 0,80X0,70 MTS - Confeccionado
em madeira , composto por 03 painéis unidos por 02
dobradiças de ferro medindo 86 cm de altura x 0,80 cm de
largura no painel frontal e 80 cm de altura 39 cm de largura
nos dois painéis laterais , acompanha cortina em tecido
estampado.

170,0000 1.700,0010,000

51 UND TAPETÃO ALFABETO 26 PEÇAS - Tapete confeccionado
em E.V.A, todo colorido, contendo 26 peças (todas as letras
do alfabeto), placas medindo 33cm x 33cm x 0,8 cm de
espessura (cada placa). Acondicionado em saco plástico.

220,0000 2.200,0010,000

52 UND BAÚ PRÉ ESCOLAR C/ 10 PÇS - Contém 10 peças de
plástico sendo: palhaço teimoso (12,5x12,5x22,5); palhaço
narizinho (9,5x9,5x25,5); palhaço trevo (11,0x11,0x26,0);
palhaço bola (9,5x9,5x26,0); tartaruga (23,5x18,0x15,0),
trenzinho (14,0x8,0x11,5), urso de encaixe
(10,5x10,5x29,0), bola bem bolada (9,5x9,5x9,5)e
gato/cachorro com argola (9,0x9,0x16,0); todos os
brinquedos são acondicionados baú de polipropileno
transparente com capacidade para 38 litros, medindo
aproximadamente 51,4 x 37,2 x 36,6cm.

430,0000 6.450,0015,000

53 UND SACOLÃO PRÉ ESCOLAR C/ 10 PÇS - Confeccionado em
plástico atóxico colorido Contendo 10 peças sendo: palhaço
teimoso (12,5x12,5x22,5); palhaço narizinho (9,5x9,5x25,5);
palhaço trevo (11,0x11,0x26,0); palhaço bola
(9,5x9,5x26,0); tartaruga (23,5x18,0x15,0), trenzinho
(14,0x8,0x11,5), urso de encaixe (10,5x10,5x29,0), bola
bem bolada (9,5x9,5x9,5)e gato/cachorro com argola
(9,0x9,0x16,0); todos os brinquedos são acondicionados

320,0000 3.200,0010,000

54 UND SACOLÃO AMIGUINHOS C/ 18 PÇS - Confeccionado em
plástico atóxico contendo 18 peças coloridas (as cores
podem variar) medindo aproximadamente 14cm de altura x
14cm de largura x 2 espessura. Acondicionado em sacola
plástica.

40,0000 800,0020,000

55 UND SACOLÃO MIL IDEIAS C/ 120 PÇS - Confeccionado em
plástico, encaixáveis, atóxico, colorido, contendo 120
peças. Peças em formato de curvas medindo 7,4 cm peça

210,0000 1.260,006,000
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maior . Acondicionado em sacola plástica.

56 UND SACOLÃO LETRA E NÚMEROS PLÁSTICO -
Confeccionadas em plástico colorido, atóxico e resistente,
contendo letras e números com 1000 peças.
Acondicionadas em sacola plástica.

158,0000 948,006,000

57 UND BLOCO LÂNDIA C/ 53 PÇS - 143,0000 858,006,000

58 UND KIT 1ª INFÂNCIA C/ 6 PÇS - Confeccionado em plástico
colorido atóxico, contendo 06 peças a seguir: polvo de
puxar (28x20x32cm), lesma de puxar (33x19x23cm),
caracol didático pra puxar (35x25x16cm), jacaré junior de
puxar (32,5x21,3x9,2cm), urso jumpy de puxar
(19,5x20x20,8cm) e rivaphone (32x24x20cm).
Acondicionado em embalagem plástica transparente.

620,0000 6.200,0010,000

59 UND FANTOCHE DE FRUTAS C/7 PÇS - Confeccionado em
feltro composto por 7 peças: laranja, melancia, morango,
maçã, abacaxi, pêra e banana, olhos em PVC. Tamanho
aproximado de cada peça 28 cm. Acondicionado em
embalagem plástica.

155,0000 930,006,000

60 UND FANTOCHE 3 PORQUINHOS E LOBO MAU C/ 4 PÇS -
Confeccionado em feltro, composto por 3 porquinhos e 1
lobo mau, olhos em PVC. Tamanho aproximado 28 cm.
Acondicionada em embalagem plástica.

88,0000 528,006,000

61 UND ENCAIXE SAFARI - Confeccionado em papelão contendo
01 Painel medindo 300 mm x 200 mm 6 mm, com 08 peças
com ilustrações recortadas para encaixar.

46,0000 552,0012,000

62 UND QUEBRA CABEÇA FRUTAS E LEGUMES - Confeccionado
em M.D.F. composto por 50 peças impressão digital,
ilustrando frutas e legumes. Medidas do quebra-cabeça
montado: 30 x 23 cm. 1 Base de M.D.F. com um fundo em
baixo relevo (para montar o quebra-cabeça), medindo 33,5
x 26,5 cm. Embalagem: Película de P.V.C. encolhível.

30,0000 180,006,000

63 UND AMARELINHA DE VINIL - Confeccionada em vinil brilhante
medindo 1,80 de comprimento x 80cm de largura, com uma
estrela para jogar acondicionado em sacola plástica.

250,0000 5.000,0020,000

64 UND BONECA MILKINHA PETITI NEGRA - 35,0000 3.500,00100,000

65 UND BONECA MILKINHA PETITI BRANCA - 35,0000 3.500,00100,000

66 UNID BALDINHO PRAIA COMPLETO - Confeccionado em
polipropileno de alta resistência, contendo 6 peças, 1
baldinho com alça, pazinha, rastelo, peneira e dois moldes
de bichinhos. Acondicionado em sacola plástica.

16,0000 3.200,00200,000

67 UND MINI GLAMOUR - Confeccionado em plástico resistente e
colorido, atóxico, com diversos acessórios como: espelho,
secador de cabelo, escova para pentear cabelo, chapinha,
pulseiras, pente, potinho para shampoo e condicionador,
porta trecos, etc. Medindo 62 x 28 x 58cm. Indicado para
crianças a partir de 3 anos. Acondicionado em embalagem
de papelão litografada.

250,0000 7.500,0030,000

68 UND MINI CHEFF- Fogãozinho confeccionado em plástico
colorido atóxico. Acompanha panelinhas com tampa,
frigideira, pratinhos, garfinhos, faquinhas e colheres,
forninho e torneira que sai água. Medindo
aproximadamente 62 x 28 x 58cm. Acondicionado em caixa
de papelão litografada.

299,0000 8.970,0030,000

69 UND KIT MEGA CAMINHÕES C/ 4 PÇS - Caminhões
confeccionados em plástico resistente, colorido, atóxico,
composto por 4 caminhões sendo: 01 caminhão caçamba
articulável medindo 515x265x265mm, 01 caminhão pipa
com caçamba articulável com entradas e saída de água
medindo 505x265x265mm, 01 caminhão cegonha, rampa
articulável para 2 carrinhos, contém 2 carros, medindo
560x265x270mm e 01 caminhão super escavador com
braço giratório e articulável medindo 530x270x340mm.
Acondicionados em sacola plástico.

633,0000 31.650,0050,000
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70 UND KIT TRATORES C/ 4 PEÇAS - Caminhões confeccionados
em plástico resistente, colorido, atóxico, composto por 4
caminhões sendo: 01 caminhão caçamba articulável
medindo 515x265x265mm, 01 caminhão pipa com
caçamba articulável com entradas e saída de água
medindo 505x265x265mm, 01 caminhão cegonha, rampa
articulável para 2 carrinhos, contém 2 carros, medindo
560x265x270mm e 01 caminhão super escavador com
braço giratório e articulável medindo 530x270x340mm.
Acondicionados em sacola plástico.

189,0000 9.450,0050,000

71 UND KIT CAMINHÃO ROBUSTUS KIDS C/ 3 PÇS - 299,0000 20.930,0070,000

72 UND KIT DADOS EDUCATIVOS ALIMENTOS C/ 4 DADOS - 480,0000 4.800,0010,000

73 UND KIT DADOS EDUCATIVOS ALFABETO C/ 6 DADOS - 700,0000 7.000,0010,000

74 UND KIT DADOS EDUCATIVOS PROFISSÕES C/ 6 DADOS 700,0000 7.000,0010,000

75 UND ALMOFADA FLOR C/ SUPORTE (50 CM X 5 CM CADA
FLOR) - Material confeccionado em espuma revestido em
bagum colorido e com costura resistente. Medindo 0,50
diâmetro. Suporte para até 20 almofadas.

1.120,0000 11.200,0010,000

76 UND CONJUNTO TÚNEL BABY COMPLETO - Contém 8 peças
confeccionado em espuma de Densidade 23, revestido em
bagum brilho colorido e com costura resistente. Contendo 2
rampas grandes sendo 1 azul e 1 amarela medindo 50 cm
comp x 50 cm lar x 30 cm alt cada; 2 rampas pequenas 1
vermelha e 1 amarela medindo 30 cm comp x 20 cm lar x
10 cm alt cada; 1 circulo amarelo 50 cm de diâmetro
externo e 30 cm de diâmetro interno; 2 semi circulo sendo 1
vermelho e1 azul medindo 57 cm alt x 25 cm lar x 50 cm
comp e 35 de diâmetro interno cada; 1 ponte na cor azul
medindo 50 cm alt x 30 cm lar x 30 cm alt. Montando
medindo aproximadamente: 170 x150 x 55 cm.

0,0000 0,006,000

77 UND LINHA DE ATIVIDADES - Linha de Atividade Corporal.
Conjunto confeccionado em madeira e EVA contendo 52
peças, acondicionado em caixa de papelão contendo os
itens: 08 formas geométricas em EVA, sendo 2 triângulos
medindo 250x230mm, 2 retângulos medindo 360x230m, 2
círculos medindo 300mm de diâmetro e 2 quadrados
medindo 330x330mm, 04 formas geométricas em madeira,
sendo 01 triangulo medindo 500x508mm, um quadrado
medindo 460x460mm, um círculo medindo 480x480mm e
um retângulo medindo 460x360mm- acompanham
suportes, 12 mãos em EVA medindo 160x130mm cada, 12
pés em EVA medindo 200x80m cada, 02 kricts medindo
340x200mm cada e suportes, 02 pés de pau em madeira e
corda medindo 570x140mm, 02 martelos em madeira
medindo 500x80mm, 02 bolas plástico, 02 bolas de
borracha, 02 pula-cordas com cabo de madeira medindo
2200mm de comprimento, 01 gangorra em madeira
medindo 350x100x200mm, 01 cilindro em madeira medindo
70x800mm, 01 prancha de equilíbrio em madeira medindo
600x40mm e 01 palhaço em MDF medindo 520x350mm e
02 suportes.

350,0000 3.500,0010,000

78 UNID CONJUNTO ESQUEMA CORPORAL 10 PLACAS -
Conjunto confeccionado em MDF, impresso em silk-screen
contendo 10 placas de encaixe, 6 placas medindo 20 x 20 x
0,5 cm, 4 placas medindo 30 x 20 x 0,5 cm, 1 boneco
articulado medindo 55,0 x 14,0 x 0,3 cm e 1 CD. Composto
por 11 musicas sobre o corpo humano. Acondicionado de
caixa de papelão.

275,0000 2.750,0010,000

79 UND ABC BICHOS - Confeccionado em madeira com 21 quebra
cabeça com imagens de animais e com a primeira letra do
nome removível. Acondicionado em caixa de papelão nas
medidas 23 x 22 x 4 cm.

50,0000 500,0010,000

80 UND ALINHAVO DE CAIXA FORMAS GEOMÉTRICAS - Contém
10 placas e 10 cordões colorido, medindo 18 x 18 x 0,3cm

95,0000 950,0010,000
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(cada), acondicionado em caixa de papelão medindo
24,5cm de comprimento x 22cm de largura x 4cm de altura.
Embalagem em plástico encolhível. matéria prima utilizada
na fabricação : madeira mdf, caixa de papelão e cadarço.
faixa etária recomendada para uso. A partir de 4 anos.

81 UND DOMINÓ DE VINIL GIGANTE DE ANIMAIS -
Confeccionado em espuma revestido em bagunzito, com
impressão de animais bem conhecidos contendo 28 peças
medindo aproximadamente 34 cm de altura x 18 cm de
largura x 2 cm de espessura. Acondicionado em sacola
plástica.

360,0000 7.200,0020,000

82 UND DOMINÓ GIGANTE FRUTAS E LEGUMES EM PLÁSTICO
-

250,0000 5.000,0020,000

83 UND CONJUNTO QUEBRA CABEÇA CASA C/ 10 PÇS -
Conjunto de quebra cabeça confeccionado em M.D.F.,
contendo 10 quebra cabeças composto por 7 peças cada,
impressão digital recortadas a laser. Ilustrações:, casal de
elefante, casal de tartaruga, casal de rato, casal de sapo,
casal de urso, casal de leão, casal de peixe, casal de
ovelha, casal de gato e casal de cachorro. Medidas do
quebra-cabeça montado: 30 x 23 cm cada. 1 Base de
M.D.F. com fundo em baixo relevo (para montar o quebra-
cabeça), medindo 33,5 x 26,5 cm. Embalagem: Película de
P.V.C. encolhível.

250,0000 1.500,006,000

84 UND ENCAIXE FAZENDINHA - Confeccionado em papelão
contendo 01 Painel medindo 300 mm x 200 mm x 6 mm,
com 09 peças com ilustrações recortadas para encaixar.
Embalagem medindo 360 mm x 221 mm 36 mm.

46,0000 460,0010,000

85 UND GOL EM ROTOMOLDADO - 0,0000 0,0010,000

86 VIDR TAPETE LISO 26 PÇS - Tapete confeccionado em E.V.A,
contendo 26 peças coloridas. Placas medindo 33 cm x
33cm x 0,8cm de espessura (cada placa). Acondicionado
em saco plástico.

236,0000 1.416,006,000

87 UND JOGO DE ARGOLAAS MDF - Confeccionado em MDF,
com 5 pinos com base de 58x7cm e 5 argolas de plástico
coloridas. Embalagem em plástico encolhivel.

53,0000 636,0012,000

88 UND BOLA DE VINIL - 7,0000 1.400,00200,000

89 UND LIXEIRA LÁPIS 90L - Confeccionada fibra em formato de
lápis, colorido, com capacidade para 90 litros, medindo
0,39cm de diâmetro e 0,90cm de altura.

690,0000 10.350,0015,000

90 UND CONE COLORIDO 20 CM - confeccionado em plástico
colorido e resistente, pesando 0,72kg, medindo 24 x 23cm.

10,5000 3.150,00300,000

91 UND PETECA - Confeccionado o enchimento na base com
serragem de madeira revestido em courino resistente e
penas coloridas artificiais. Cores sortidas. Medindo
aproximadamente 15 cm.

3,4500 1.035,00300,000

92 UND APITO DE JUÍZ - Apito em plástico resistente medindo 4cm
de comprimento x 2cm de largura.

9,5000 760,0080,000

93 UND BOLA DE BORRACHA Nº 4 - Bola de borracha n.º 04, com
válvula, diversas cores, circunferência 28 à 30cm e peso de
60 à 63grs.

6,9000 2.070,00300,000

94 UND CONJUNTO COLETIVO FDE TAMANHO 1 CJC-01
(LARANJA) - Conjunto Coletivo (01 mesa/ 04 cadeiras)
tamanho 1. Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado
melamínico de baixa pressão- BP, na cor BRANCA. Topos
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor
LARANJA. Dimensões acabadas 800mm (largura) x
800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). Cadeira:

1.650,0000 16.500,0010,000
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Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetados, moldados anatomicamente,
pigmentados na cor LARANJA. Dimensões Básicas Mesa:
Altura: 460mm; Largura: 800mm; Profundidade: 800mm.
Dimensões Básicas Cadeira: Altura Assento: 260mm;
Largura: 327,7mm; Profundidade: 260mm.

95 UND Armário em aço - Armário em aço, com duas portas de
abrir, com chaves, 04 prateleiras e puxadores na cor cinza.
Confeccionado na chapa 26, medindo 1,98 altura x 1,10
largura x 0,40 profundidade, na cor cinza.

1.750,0000 17.500,0010,000

96 UND COLCHONETE P/ TROCADOR FDE CT-01(C=1,00MTS) -
Colchonete para trocador. (C=1,00m) Colchonete de
espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO,
revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na
cor AZUL REAL, impermeável, com costura simples e
acabamento em cadarço impermeável. Dimensões:-
Comprimento: 100cm;- Largura: 60cm;- Altura: 5cm.

100,0000 10.000,00100,000

97 UND BAÚ POLIBOL C/ 80 PÇS - BAÚ POLIBOL COM 80
PEÇAS Contendo 80 peças plásticas encaixáveis, medindo
11,6cm, acondicionadas em baú de polipropileno
transparente com capacidade para 38 litros, medindo
aproximadamente 51,4x37,2x36,6cm.

270,0000 1.620,006,000

98 UND BAÚ PLUGANDO - Confeccionado em plástico atóxico
colorido, em cores vivas, contendo 1000 peças de encaixe,
em diversos formatos: retas, angular, curvas, etc, medindo
aproximadamente 06 x 02 x 02cm (peça maior).
Acondicionados em baú de polipropileno colorido com
capacidade para 38 litros, medindo aproximadamente 51,4
x 37,2 x 36,6cm.

300,0000 900,003,000

99 UND SACOLÃO BIG TRANG C/ 250 PÇS - Sacolão com 250
peças, confeccionado em plástico atóxico, colorido,
encaixáveis, medindo 0,18 x 0,08 x 0,045cm (CxLxA - peça
maior). Acondicionado em sacola plástica transparente com
zíper.

220,0000 2.640,0012,000

100 UND SACOLÃO TRIPINOS C/ 120 PÇS - Sacolão com 120
peças, confeccionado em plástico, atóxico, colorido e
resistente, medindo aproximadamente 0,065 x 0,072 (CxL).
Acondicionado em sacola plástica transparente com zíper.

94,0000 940,0010,000

101 UNID FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS C/ 10 PÇS -
Confeccionado em feltro, com 10 peças, com olho de PVC.
Contendo os seguintes animais: cachorro, gato, pato,
papagaio, galo, joaninha, coelho, vaca, porco, cavalo.
(Sujeito a Alterações). Medindo aproximadamente 28 cm.
Acondicionado em embalagem plástica.

210,0000 1.050,005,000

102 UND KIT DADOS EDUCATIVOS HIGIENE PESSOAL C/ 4
DADOS   -

480,0000 2.400,005,000

103 UND CUBINHOS EDUCATIVOS C/ 10 PÇS -Confeccionado em
espuma 10x 10 cm, densidade 18, revestido com tecido de
algodão. 9 Cubos serigrafados com frutas, brinquedos,
transportes, vogais, animais domésticos, animais
selvagens, formas geométricas, números de 1 a 5, números
de 6 a 10 e mais 1 cubo de atividades.

150,0000 750,005,000

104 UNID DOMINÓ ANIMAIS DOMÉSTICOS  C/ LIBRAS - 29,9000 149,505,000

105 UND DOMINÓ DE PERCEPÇÃO MANUAL - Confeccionado em
MDF, contendo 28 peças, medindo 57mm x 100mm x 3mm
cada, em cores variadas para montar, jogar e desenhar.
Acondicionado em caixa de madeira.

89,0000 445,005,000

106 UND CONJUNTO PSICOMOTOR - Conjunto confeccionado em
madeira prensada (MDF) e madeira maciça, impresso em
silk-screen policromia. Composto por 4 painéis, 2 peças
medindo 31 x 31 x 3 cm, 1 peça medindo 32,5 x 32,5 x 3
cm e 1 peça medindo 42 x 47,5 x 3 cm.

250,0000 2.500,0010,000

107 UND PSICOMOTRICIDADE - composto por 01 triangulo medindo
500x508mm, um quadrado medindo 460x460mm,

350,0000 1.400,004,000
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um círculo medindo 480x480mm e um retângulo medindo
460x360mm. Acompanham suportes

108 UND PRANCHAS DE ENCAIXE  - Confeccionado em MDF
contendo 19 peças coloridas, acondicionadas em 01 base
medindo 17 cm x 17 cm x 2 cm (comp x larg x esp).
Indicado para crianças a partir de 03 anos. Acondicionado
em embalagem plástica encolhível.

78,0000 780,0010,000

109 UND PASSA FIGURA - Confeccionado em MDF, contendo 01
caixa de madeira tipo estojo com tampa c/ figuras
geométricas para encaixar, contendo 7 peças coloridas.
Caixa medindo 22cm de comprimento x 22cm de largura x
6cm de altura.

77,0000 770,0010,000

110 UND PRANCHA DE SELEÇÃO - Confeccionado em MDF
contendo 16 coloridas com diferentes formas e 1 base de
madeira medindo 20cm de comprimento x 20cm de largura
x 2cm de espessura.

84,0000 840,0010,000

111 UND Blocos lógicos gigante em MDF - Confeccionado em MDF
contendo 48 peças, acondicionadas em caixa de madeira
medindo 21 largura x 33 comprimento x 5,5cm altura.
Certificado de Conformidade junto ao INMETRO, conforme
Portaria do mesmo órgão nº 108 de 13 de Junho de 2005 e
portaria nº 321 de 29 de outubro 2009.

210,0000 2.100,0010,000

112 UND BEBEDOURO INDUSTRIAAL AÇO INOX COM PÉ 2
TORNEIRAS 60L -

3.720,0000 14.880,004,000

113 UND Lixeira seletiva 50l - Lixeira com 04 recipientes, cores e
símbolos conforme norma do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Suporte em metalão reforçado com
pintura especial para ambientes externos. Os recipientes
são nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, de 50 litros
cada em polietileno de alta densidade. Dimensões da
lixeira: 117x33,5x225. Laudo técnico: de ensaio de
resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa
salina, emitido por laboratório acreditado pelo
CGCREINMETRO para realização desse ensaio. Relatório
de Ensaio de Tração emitido por laboratório credenciado
pelo INMETRO, referentes às soldas utilizadas na
fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante,
onde deverá ficar comprovado que as amostras utilizadas
para a realização do Relatório, apresentaram ruptura após
receber uma carga mínima de 3.800 kgf. Prova de registro
ou inscrição junto ao CREA competente, da empresa e de
seu(s) responsável(is) técnico(s) estando conforme a Lei
Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, que é obrigatório às
certidões do CREA com relação a fabricação do produto –
Cadastro Técnico Federal (CTF) do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA).

980,0000 14.700,0015,000

114 UND Pula corda 2 metros - Pula corda em sisal, medindo 2,10mt,
cabo em madeira, embalagem: saco plástico.

13,0000 650,0050,000

115 UND Pula corda 5 metros - Pula corda em sisal, medindo 5,00mt,
cabo em madeira, embalagem: saco plástico.

20,0000 1.000,0050,000

116 UND Bomba dupla ação -Confeccionada em plástico resistente,
medindo 42cm de altura, ideal para inflar bolas e pneus de
bicicletas, com dupla ação, infla nos dois sentidos.
Acondicionada em saco plástico.

57,0000 1.140,0020,000

117 UND Kit tênis de mesa - Composto por: 2 raquetes de madeira
emborrachadas, 1 bola, 1 rede, 1 suporte. Acondicionado
em sacola plástica.

55,0000 1.100,0020,000

118 UND Tênis de mesa oficial c/ estrutura em ferro - MESA PARA
TÊNIS DE MESA OFICIAL - (18mm), 73Kg, medidas
oficiais que atendem aos padrões da ITTF (2,74m x 1,525m
x 0,76m) (CxLxA). As linhas devem ser branca com 2cm de
largura ao longo das extremidades laterais e das linhas de
fundo da mesa, deve ter ainda uma linha central de 3mm de
fora a fora, acabamento em laca azul, pés de ferro.

1.778,0000 7.112,004,000
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119 UND Mesa de pebolim -  Mesa de Pebolim Infantil embutido,
jogadores em alumínio, estrutura em MDF envernizada,
medindo 1,36m de comprimento x 0,84cm de largura
0,70cm altura. Acompanha bolinhas em plástico resistente.

1.590,0000 6.360,004,000

120 UND Colchonete p/ ginástica - Colchonete para ginástica,
confeccionado em espuma revestido curvim na cor azul,
com costura super resistente, lavável. Medindo: 1,00 comp.
x 0,60 largura x 0,03 m espessura.

90,0000 27.000,00300,000

121 UND Bola de basquete - Miolo removível, borracha, matrizada,
câmara butil, 450-500g, 72-74cm.

105,0000 1.575,0015,000

122 UNID Bola de Vôlei MG - Miolo removível, PVC, costurada,
câmara butil, 260-280g, 65-67cm.

125,0000 3.750,0030,000

123 UND Bola de futsal RX50R3 - 125,0000 6.250,0050,000

124 UND Tatame EVA 1,00 x 1,00 -  Confeccionado em E.V.A, anti-
tóxico, placas medindo 1,00mt. x 1,00mt. X 10mm de
diversas cores.

85,0000 42.500,00500,000

125 UND Torre Inteligente Jogo de Madeira - contém 63 peças,
acondicionadas, em caixa de madeira medindo 213 mm x
134 mm x 80 mm.

109,0000 436,004,000

126 UND Blocos Gigantes coloridos 25 Blocos em Polipropileno -
Contém 25 peças coloridas, acondicionadas em 01 base
medindo 36,5cm de comprimento x 7cm de largura x
22,5cm de altura total x 1,5cm de espessura, com 10 palitos
para encaixar as peças. Acondicionado em embalagem
plástica encolhível.

135,0000 540,004,000

127 UNID Globo terrestre político 10cm - Globo Político com 30cm de
diâmetro, com informações claras e textos maiores, que
facilitam a leitura. Cores contrastantes entre os países,
dando efeito de relevo. Escala: 1:42.000.000; Altura:
43cm/45cm. Informações demográficas: dados atualizados
e avaliados periodicamente, garantem informações
precisas sobre centros populacionais, ilhas, países,
capitais, estados, cidades, etc. Informações geográficas:
picos, cordilheiras, golfos, estreitos, contracorrente e
corrente dos ventos e oceânicas, acidentes litorâneos e
outras informações. Estrutura: possui fuso horário e régua
de meridiano. È o único globo que apresenta as
hidrelétricas brasileiras com mais de 1.500MW.

190,0000 380,002,000

128 UND Esqueleto Humano Articulado De 85 Cm De Altura Com
Suporte - Modelo confeccionado em resina plástica rígida.
Composto por articulações, calota craniana, coluna
vertebral, membro superior, membro inferior e eixo axial.
Acompanha suporte cromado. Medindo 85 cm .

690,0000 690,001,000

129 UNID Brinquedo Relógio Pedagógico de Madeira - Confeccionado
em MDF c/ um suporte de apoio e ponteiros em MDF.
Medindo 300mm de comprimento x 300mm de largura x
10mm. Acondicionado em plástico encolhível.

29,9000 59,802,000

130 UND Ábaco Aberto com 5 Haste 50 Argolas em E.V.A - Base
confeccionada em madeira com argolas em plástico,
número de peças 50. Medindo 28cm de comprimento x 7cm
de largura e 1,8cm de altura (base). Embalagem plástica.

55,0000 1.375,0025,000

131 UND Tangram colorido em madeira 20X18CM jogo educativo -
Confeccionado em MDF contendo 70 peças (10 jogos).
Acondicionado em caixa de papelão medindo 245mm de
comprimento x 220mm de largura x 4,5mm de altura.

79,0000 1.975,0025,000

132 UND Blocos Lógicos Infantil 48 Peças Colorido: Material em MDF
contendo 48 peças. Acondicionado em caixa de madeira
tipo estojo, medindo 30cm de comprimento x 24,5cm de
largura x 0,7cm de altura. Certificado de Conformidade
junto ao INMETRO, conforme Portaria do mesmo órgão nº
108 de 13 de Junho de 2005 e portaria nº 321 de 29 de
Outubro de 2009.

105,0000 1.050,0010,000

133 UND Domino Em Números De Madeira 28 peças - Conjunto 25,0000 250,0010,000
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composto por 12 dominós educativos diferentes. Dominó
confeccionado em MDF, nº. de peças 28, medindo 7 cm de
comprimento x 3,5 cm de largura x 3 cm de espessura
(cada peça). Acondicionado em embalagem de madeira,
tipo estojo medindo 19 cm de comprimento x 10 cm de
largura x 5,5 cm de altura.

134 UND Dominó Silábico 28 Peças em Madeira - Material em MDF,
nº. de peças 28, medindo 7 cm de comprimento x 3,5 cm de
largura x 0,3 cm de espessura (cada peça). Acondicionado
em embalagem de madeira tipo estojo, medindo 19 cm de
comprimento x 10 cm de largura x 5,5 cm de altura.

25,0000 250,0010,000

135 UND Bingo, pedras de madeira - Contém 90 pedras de madeira e
20 cartelas. Fabricado em madeira reflorestada. Dimensões
da caixa de papelão:26,5 x 5 x 20,5 cm.

69,0000 276,004,000

136 UND Bingo com roleta -  BINGO COM ROLETA PROFISSIONAL
Mesa confeccionado em madeira medindo 30 X 44 cm,
contendo pedras em madeira de 1 a 75, globo aramado
cromado medindo 17 x 20 cm, bico regulador, só cai uma
bolinha de cada vez.

210,0000 840,004,000

137 UND Kit de Tabuleiro de Xadrex, Gamão, Damas 29x29cm -
Tabuleiro em madeira tipo estojo medindo 26cm x 26cm,
com rei medindo 4,5cm de altura. Indicado para crianças a
partir de 6 anos

0,0000 0,0015,000

138 UND Sacolão conectado idéias com mil peças - 266,0000 2.660,0010,000

139 UND Sacolão tubão com 250 peças - Confeccionado em plástico
atóxico colorido, contendo 250 peças encaixáveis, peça
maior medindo 10 x 10 x 03cm, pela menor 6,5 x 3,5 x 3cm,
confeccionado em plástico colorido, acondicionado em
sacola plástica.

199,0000 1.990,0010,000

140 UND Sacolão Big construção com 25 peças - Confeccionado em
plástico atóxico, colorido e resistente, com peças
encaixáveis de diversos modelos. Peça maior medindo 19,5
x 9,5 x 6cm, contendo 25 peças acondicionadas em sacola
plástica.

180,0000 1.800,0010,000

141 UND Silabário em bagum 110,0000 1.100,0010,000

142 UND Silábário em bagum complexo 110,0000 1.100,0010,000

143 UND Fantasia de coelho - Fantasia de coelho em pelúcia e
acoplado tamanho único adulto contendo cabeça e corpo.
Disponíveis: coelho (na cor branca) ou coelha (na cor
branco com rosa).

1.100,0000 4.400,004,000

144 UND Fantoche Família branca com 7 peças - Confeccionado em
feltro, com 07 peças, com olho de PVC. Contendo os
seguintes personagens: Papai, Mamãe, Vovó Vovô,
Menino, Menina, Bebê.Medindo aproximadamente 28 cm.
Acondicionado em embalagem plástica.

145,0000 725,005,000

145 UND Fantoche Família Negra com 6 peças - Confeccionado em
espuma revestida em malha, com corpo em tecido de
algodão, com olho de PVC e cabelo de Kanecalon. Com 06
personagens, sendo: Papai, Mamãe, Vovô, Vovó, Menino,
Menina. Medindo aproximadamente 32 cm. Acondicionado
em embalagem plástica.

210,0000 1.050,005,000

146 UND Guilhotina 15 FOLHAS - 450,0000 2.250,005,000

147 UND Plastificadora A4- 1.450,0000 4.350,003,000

148 UND Caixa de som multifuncional com auto falante - 1.550,0000 7.750,005,000

149 UND Projetor multi mídia- projetor system multimídia (datashow)
especificação técnica: deve possuir tecnologia lampada de
led, 5.8 polegadas, poder de lâmpadas led 200w, 30000
horas, lcd painel com matriz ativa tft com 16.7 milhões de
cores; resolução mínima nativa de 1280 x 800 e
compatibilidade 16:9 & 4:3; contraste ratio 2000:1 deve
possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e

4.100,0000 16.400,004,000
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01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade
mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor
com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática
100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de
alimentação. cabo vga; manual do usuário; suporta
apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor
(sem o uso de pc); 23 (vinte e tres) idiomas para melhor
manuseio do apareljo, o equipamento deverá ser novo, sem
uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12
meses. o aparelho deve estar em linha de produção pelo
fabricante.

150 UND Globo terrestre físico - Globo Terrestre Físico, com 30 cm
de diâmetro, com o relevo da crosta terrestre indicado na
legenda, além do exclusivo relevo submarino, que indica as
plataformas continentais, fossas, bacias, dorsais,
montanhas e elevações submarinas. Escala: 1:42.000.000;
Altura: 43cm/45cm. Informações demográficas: dados
atualizados e avaliados periodicamente, garantem
informações precisas sobre centros populacionais, ilhas,
países, capitais, estados, cidades, etc. Estrutura: possui
fuso horário e régua de meridiano que auxilia na
localização das coordenadas. Detalhe da régua de
meridiano fixada na base que sustenta o globo, com
angulação de 23º e 27?. Possui uma graduação numérica
em relevo, que auxilia na pesquisa das coordenadas.

190,0000 380,002,000

151 UNID Centopeia colorida - TÚNEL LÚDICO CENTOPÉIA:
material em polipropileno rotomoldado composto por 6
partes sendo a parte da frente com carinha de centopeia
em cima, 4 partes que unidas formam o corpo e parte
traseira. Acompanha 14 sapatinhos em plástico injetado
que auxilia na fixação das partes.Medidas comprimento
1.50 mts, altura de 1,20 e largura 0,95. Embalagem caixa
de papelão

2.688,0000 13.440,005,000

152 UNID Cavalinho de Plástico - cavalinho rotomoldado, cavalinho
possui pegadores confortáveis,assentos largos e estáveis.
o assento baixo foi projetado para facilitar a montaria da
criança. desenvolvido pelo sistema de rotomoldagem,
medindo min 84,0 cm de comprimento min 26,0 x cm de
largura x min 50,0 cm de altura.

180,0000 2.700,0015,000

153 UND Gangorra Cavalinho - Confeccionada em plástico super
resistente e colorido, modelo cavalinho para 2 crianças,
com suporte para os pés e pegadores confortáveis,
medindo 106 x 39,5 x 49cm. Conformidade junto ao
INMETRO, conforme Portaria do mesmo órgão nº 108 de
13 de Junho de 2005 e portaria nº 321 de 29 de outubro de
2009.

690,0000 10.350,0015,000

154 UND Casinha encantada - 7.780,0000 23.340,003,000

155 UND Cama Elástica - Cama Elástica 4,27mt. c/ tela de proteção
(Ref. 1531); Estrutura em aço galvanizado (interno e
externo); Sistema de impulsão por 72 molas; 4 pés inteiros
em “U”; Lona de salto disponível nas cores: preta, azul ou
vermelha; sem emendas, c/ proteção UV e referência de
centro; Proteção de molas coloridas em espuma c/
revestimento de PVC (não absorve água); Rede de
proteção em polipropileno multicolorida; Puxador de molas;
Sistema de montagem do trampolim por encaixe (fácil de
montar); Suporta até 150kg; Escada com 3 degraus, hastes
de aço galvanizado e plataformas de plástico injetado;
Dimensões do Produto: Diâmetro: 4,27m, Altura do
trampolim: 90cm, Altura total: 2,13m. Embalagem: 02
Caixas de papelão nas medidas: “1,82 x 0,44 x 0,30m” e
“1,53 x 0,33 x 0,14m”. Peso líquido aproximado do produto:
75 kg. Acompanha manual de instruções.

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR

5.100,0000 20.400,004,000
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9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

156 UND Cadeira de balanço 2 lugares - Cadeira de Balanço (Ref.
1003), Confeccionada em tubo 1 ¼, chapa 13 e parede de
2,25 mm, travadas formando uma única base, 2 cadeiras
feitas com metalão, medindo 20 x 40, com astes de
sustentação, ferro maciço ½, travadas por tubo ⅞ na chapa
18 , com tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática
em pó Epox em forno de alta temperatura. Medidas da base
1,50 x 1,00.

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

2.800,0000 11.200,004,000

157 UND Gangorra 4 pranchas 8 lugares - Gangorra 4 pranchas 8
lugares (Ref. 1024); Estrutura do cavalete, confeccionada
com tubo de 2 polegadas, chapa medindo 2,25mm medindo
2,40mt de largura, com escora no meio. Gangorra feita com
tubo 1 ¼, com reforço embaixo medindo 2,00m de
comprimento, com tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática em pó epox em forno de alta temperatura.

Playground com Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h;
ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015;
COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000;
ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 -
classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009;
Ensaio de Tração por laboratório credenciado pelo
INMETRO mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1,
ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no
mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012-
Certificação de Playgrounds; Registro da empresa
fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro
Mecânico/Civil capacitado.

2.580,0000 10.320,004,000

158 UND Balanço de corrente 4 lugares - Balanço de corrente 4
lugares (Ref. 1006); (balanço americano). Medindo 2,40MT
de altura x 4,00m comprimento, confeccionado em tubo 2
de polegadas, chapa de 2,25 mm, com apoio no meio,
corrente de 4,5 mm galvanizadas. Acentos (cadeirinhas)
com proteção laterais e traseiras, feitas com metalão 40 x
20 na chapa 18, com tratamento antiferruginoso e pintura
eletrostática em pó epox, em forno de alta temperatura.

3.190,0000 12.760,004,000



Página: 18 / 18

Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841:
2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a
1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por
laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370,
ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

159 UND Inflador para bexiga 2 bicos -  Inflador para bexiga c/ 2
bicos ideal para pequenos e grandes eventos.
Confeccionado em polietileno resistente colorido, motor
1200 watts, acionamento no botão liga/desliga, medidas
aproximadas 18cm de diâmetro x 21 de altura. 110v

420,0000 2.100,005,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 1.179.282,30


