
Praça Barão de Queluz, nº 77 - Centro 
Conselheiro Lafaiete – MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 1 

 

 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL 

 
 

 
REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N 33/2021 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 
 

 
REF.: “A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais 

pedagógicos”. 

 
O PREGOEIRO do CODAP, nomeado pela Portaria nº 13/2021, de 14 de maio de 

2021, torna público que fará realizar, às 09 horas, do dia 28 de julho de 2021, na Praça Barão de 

Queluz, nº 77, Bairro Centro, Conselheiro Lafaiete/MG, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇO para futura 

e incerta prestação de serviços especializados em mecânica, para manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para a frota de veículos, máquinas e 

equipamentos do Codap e dos municípios integrantes do Consórcio, que obedecerá 

integralmente à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, à Lei Federal 

n° 10.520/2002 e demais decretos correlatos, além das normas e condições fixadas neste 

instrumento. 

Fazem parte integrante deste Edital os seus Anexos. 

O certame licitatório destina-se ao Registro de Preços. 

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados, no 

endereço supramencionado, no horário de 12h00min as 18h00min e através do telefone 

(31)3721-1258. 

A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e 

informações necessárias ao seu preparo e à aceitação das condições estipuladas nesta licitação. 
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Os envelopes deverão ser protocolados até às 09 horas, do dia 28 de julho de 2021 

na sede do CODAP. A Comissão realizará o credenciamento dos representantes das empresas 

interessadas em participar do Pregão Presencial de 09hs às 09hs15min. A Comissão 

Permanente de Licitação deflagrará a abertura dos envelopes de proposta e habilitação a partir 

de 09h15 min, nos termos da Lei 10.520/2002 e 8.666/93, na sala de licitações situada na sede 

do CODAP na Praça Barão de Queluz, nº 77, Centro, Conselheiro Lafaiete/MG. Caso não haja 

expediente no dia supracitado, a abertura ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

local e horário. 

 

1 – DO OBJETO:  

 
 

1.1 - O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de doze meses, para 

aquisição futura e incerta de materiais pedagógicos para atender aos municípios integrantes 

do Consórcio, conforme especificações técnicas descritas no anexo I – Termo de Referência. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 
 

2.1. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam- 

se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

http://www.altoparaopeba.mg.gov.br/licitacoes, bem como as publicações na Imprensa Oficial do 

Estado de Minas Gerais, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

 
2.2. Poderão participar deste pregão, as interessadas que atenderem a todas as exigências 

deste edital e seus anexos. 

 
2.3. Não se admitirá nesta licitação a participação de: 

a) Empresas que não atenderem às condições deste edital; 

 
 

b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

tenham sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação ou 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração 

indireta; 
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– DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 3 

c) Empresas reunidas em consórcio, uma vez que o objeto do presente edital não se exige 

maiores complexidades para sua execução e no mercado existem diversas empresas 

no ramo; 

 
d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente, diretor e/ou servidor do 

CODAP; 

 
e) Empresas cujo representante não esteja presente à sessão pública de processamento 

do certame. 

 

 

3.1 Os pedidos de esclarecimento sobre o edital deverão ser encaminhados para o e-mail 

codap.licitacao@altoparaopeba.mg.gov.br até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para 

entrega e abertura dos envelopes. 

 
3.2. As respostas às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail ou 

disponibilizada no site http://www.altoparaopeba.mg.gov.br no campo “esclarecimento”, no link 

correspondente a este edital, link Licitações, ficando acessíveis a todos os interessados. 

 
3.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para entrega e abertura dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo 

protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio sede do CODAP – ou 

encaminhados para o e-mail: codap.licitacao@altoparaopeba.mg.gov.br cabendo ao pregoeiro 

decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

3.3.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame. 

 
3.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até no prazo consignado no item 3.3, deste edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 
3.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório. 
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– DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 4 

3.6. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos 

termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do 

certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente. 

 

3.7. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando 

de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, 

que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 

impugnante. 

 

3.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Processo Licitatório deverão ser enviados, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública. 

 
 

 

4.1. O CODAP e seus Municípios integrantes não se obrigam a realizar os serviços registrados, 

podendo até realizar licitação específica para a realização de serviço determinado, hipótese em 

que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 

15, §4º da Lei 8.666/93. 

 
4.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada, por qualquer outro 

órgão dos Municípios integrantes do CODAP que manifestar interesse junto ao Órgão 

Gerenciador. 

4.2.1. Os Municípios integrantes do CODAP, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao CODAP, para que este 

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a 

ordem de classificação. Cada um dos Municípios membros do CODAP poderá utilizar a ata 

utilizando o quantitativo máximo previsto. 

 
4.2.2. O licitante vencedor fica obrigado a prestar os serviços cujos preços foram 

registrados ao CODAP e aos seus municípios membros que aderirem à presente ata. 

 
4.2.3. Em caso de adesão a esta Ata de Registro de Preços por outro órgão da 

Administração Pública que não faça parte do CODAP, caberá ao fornecedor beneficiário 

da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
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aceitação ou não da prestação de serviços, independentemente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que a prestação de serviço não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

 
4.3 Os proponentes deverão apresentar proposta de preços conforme disposto no Modelo de 

Proposta. No valor deverão estar incluídos a carga tributária e todas as despesas incidentes, que 

correrão à conta do licitante. 

 
4.4. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços para contratações futuras da Administração 

Pública. 

 
4.5. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento que vincula a licitante, obrigacional, 

com as condições de compromisso da licitante de futura contratação, inclusive quanto aos 

preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 

contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas, para prestação 

de serviços aos municípios membros do CODAP. 

 
4.6. Órgão Gerenciador: CODAP, responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços, 

através do Departamento Administrativo. 

 
4.7. Órgão Participante: é todo órgão ou Município do CODAP que participa do presente 

Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços. 

 
4.8. O prazo de validade do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da 

data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 
4.9. Homologado o resultado da licitação, a Comissão de Apoio, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares 

para assinatura da ARP, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a qual constitui compromisso formal 

de prestação de serviços nas condições estabelecidas. 
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4.10. A contratação junto ao fornecedor registrado será formalizada, por intermédio de Ordem 

de Serviços/Fornecimento ou através de contrato, nos termos do Art. 62 da Lei 8.666/93. 

 
4.11. A Ata de Registro de Preços será formalizada, com observância das disposições legais. 

 
4.12. Será registrado o menor preço por lote. 

 
 

4.13. O resultado desta licitação será divulgado no Diário Oficial. 

 
 

4.14. Os interessados em participar desta Licitação Pública poderão examinar e adquirir o 

respectivo edital no Departamento Administrativo, situado na sede do CODAP, das 12:00 às 

18:00 horas, através do e-mail: codap.licitacao@altoparaopeba.mg.gov.br ou diretamente pelo 

site: www.altoparaopeba.mg.gov.br/licitacoes. 

. 

5 – DO CREDENCIAMENTO  

 
5.1. O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder 

ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste 

procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 

 
5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e 

efeitos previstos neste edital. 

 
5.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata 

exclusão da fase de lances verbais, mantendo-se sua proposta escrita. 

 
5.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) O estatuto ou contrato social, ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, para verificação da compatibilidade do objeto social 

com o do pregão. 

 
b) Qualquer dos documentos exigidos no item anterior, para comprovação da 

legitimidade do representante para participar do pregão, tratando-se de sócio. 
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c) Se procurador, a procuração por instrumento público ou particular, este com firma 

reconhecida do outorgante, do qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 

dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a 

outorga. 

 
d) Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP emitida 

pela Junta Comercial do Estado, sob pena de não poder usufruir dos benefícios do art. 

44, §§ 1º e 2º; art. 45, incisos I a III e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar 123/2006; 

 
§ 1º - Os documentos poderão ser apresentados por cópias autenticadas, ou conferidos, no ato 

do credenciamento, mediante a exibição dos originais. 

§ 2º - Os documentos de item “a” e “b”, por constarem da habilitação, após conferidos, serão 

devolvidos aos respectivos representantes. 

§ 3º - O representante legal, credenciado e/ou procurador, deverá identificar-se exibindo o 

documento oficial de identificação que contenha foto (devendo apresentar cópia do mesmo); 

 
5.5. Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato 

constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o 

ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento. 

 
5.6. Os documentos que constem da proposta e habilitação deverão ser entregues, em 

envelopes separados, no ato do credenciamento, em seus originais ou cópias. Se em cópias, 

deverão estar autenticadas por tabelião ou o serem pelo pregoeiro ou membro da Equipe de 

Apoio. 

 
5.7. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento, impedirá a participação do licitante na fase de lances verbais, conforme 

deliberação do pregoeiro. 
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6 – DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E 

DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 
 

5.8. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente 

credenciado.Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

 
 

 

6.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença das interessadas ou seus 

representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os 

trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes das 

licitantes: 

6.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de 

qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às 

condições do presente certame, conforme modelo – Anexo III, neste edital, e; 

 
6.1.2. Envelope contendo a Proposta de Preço (envelope nº. A), devidamente lacrado. 

 
 

6.1.3. Envelope contendo a documentação exigida para a Habilitação (envelope nº. 

B), devidamente lacrado. A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, 

prevista no item 6.1.1 deverá ser entregue no início da seção, logo após o 

credenciamento, separadamente dos envelopes A e B. 

 
6.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 

 
 

6.3. Os documentos relativos a proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos (Proposta 

de Preço e Documentos de Habilitação), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir: 

a) Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço: 

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2021 

LICITANTE:  
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO) 
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b) Envelope contendo os documentos de habilitação: 

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA 

PREGÃO PRESENCIAL N°19/2021 

LICITANTE:   

ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 
 

6.4. Será admitida a remessa dos envelopes “A” e “B” - proposta de preço e habilitação, por via 

postal, por carta registrada, aviso de recebimento, ou outro meio em que reste comprovado, de 

forma inequívoca, que o CODAP a tenha efetivamente recebido em tempo hábil para a devida 

apreciação. 

 
6.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

 
6.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 

ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 

ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 
6.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 

 
6.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 

idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

 
6.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – indicado nos documentos da 

proposta de preço e em todos os documentos da habilitação deverá ser o mesmo do 

estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação. 
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6.6. A não entrega da Declaração exigida no subitem 6.1.1 deste edital implicará no não 

recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de 

preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 

 

7 – DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”  

 
 

7.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

01 - Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

02 - Número do processo e do Pregão; 

03 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, em 

conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária; 

04 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, sendo que o preço 

total por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

05 - Prazo de validade da proposta de, nunca inferior a 60 (sessenta) dia, contado da 

abertura do envelope de proposta. 

06 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

07 – As empresas vencedoras dos respectivos itens/lotes deverão apresentar em até 48 

(quarenta e oito) horas planilha de preços ofertados unitários e totais, após o 

encerramento do processo licitatório, sob pena de desclassificação; 

08 - A proposta de preço, conforme modelo – Anexo IV, deve, obrigatoriamente, 

preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões estabelecidos: Ao seu final, a 

assinatura e abaixo, o nome, R.G e CPF e o cargo de forma legível de quem assinou, 

sendo as demais folhas rubricadas,. 

 
7.2. No preço proposto deverão estar incluídos mão-de-obra, utilização de equipamentos, 

transportes de qualquer natureza, despesas administrativas, encargos sociais e fiscais, lucro e 

quaisquer outras despesas relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação ou 

que venham a incidir sobre os produtos, sem que caiba direito à proponente de reivindicar custos 

adicionais diretos ou indiretos. 

 
7.3. O prazo de entrega do produto não poderá ser superior ao estipulado na Ordem de 

Serviço/Fornecimento. 
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– APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 8 

7.4. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de 

preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso prevalecerá, para todos os 

efeitos, o registro efetuado por extenso. 

 
7.5. A entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta de preços significará 

expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital. 

 
7.6. Fica vedada qualquer fixação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação de custos. 

 
7.7. Fica vedada a cessão ou transferência total do objeto contratado, com exceção da 

subcontratação de profissional ou empresa especializada para a realização de serviço 

determinado, desde que previamente autorizado. 

 
7.8. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

 

 

8.1. As licitantes deverão apresentar no Envelope B – Habilitação, que demonstrem 

atendimento às exigências indicadas neste item. 

 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde 

se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a 

eleição de seus administradores; 

 

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício; 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, nº 77 - Centro 
Conselheiro Lafaiete – MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 12 

 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva 

com efeito de Negativa), a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - 

FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei; 

 

e) Prova de regularidade de débitos trabalhistas através da CNDT – Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas. 

 

8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
8.1.3.1. Atestado de Capacidade Técnica comprovando aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e 

quantidades do objeto da licitação em quantidade mínima de 30% ao lote que 

participar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação. 

 
8.1.3.2. Quando aplicável, apresentar o laudo de certificação do INMETRO 

correspondente a cada item e garantia de 06 meses. 
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8.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
 

8.1.4.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da data da 

entrega dos envelopes de proposta e habilitação; 

 

8.1.4.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O 

balanço patrimonial deverá ser apresentado observando-se o regime de 

competência nos termos da Resolução CFC 750/93. Será permitido a 

apresentação de balanço intermediário, devidamente registrado na Junta 

Comercial. Caso a empresa possua menos de 01(um) ano de constituição, 

será admitida a apresentação de balancete mensal de verificação de 

demonstração contábeis devidamente assinados pelo representante legal da 

empresa e por contador inscrito no CRC – Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

8.1.5. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal, conforme modelo - Anexo II. 

8.1.6. Declaração da empresa, afirmando que ate a presente data, inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores conforme modelo - 

Anexo V; 

 

8.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 

apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os respectivos 

originais para conferência pela Comissão Permanente de Licitação, na sessão. 

 

8.4. Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de validade, 

sujeitando-as às verificações, caso necessário. 
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8.5. Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as 

microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope nº 02 

toda a documentação de habilitação acima. 

 
8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 123/06, art. 43, caput). 

 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
9.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal 

ou seu procurador proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, possuir os 

necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 
9.2. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (conforme anexo) e, em 

envelopes separados, a proposta e a documentação de habilitação. 

 
9.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A”, contendo as propostas, que deverão 

ser rubricadas por ele e pelos representantes das licitantes presentes, conferindo-as quanto à 

validade e cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos 

licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos 

e superiores em até (10%) dez por cento, da proposta de menor preço, por lote licitado. 

 
9.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas suas propostas escritas. No caso de empate 
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nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

 
9.5. O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de MENOR PREÇO 

POR LOTE e observado o disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em 

primeiro lugar, a proposta que atenda integralmente de acordo com as especificações e exigência 

deste Edital. 

 
9.6. Na análise e julgamento das propostas, serão obedecidos os ditames do art. 44, §§ 1º e 2º; 

art. 45, incisos I a III e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar 123/2006. 

 
9.7. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o total do lote até o encerramento do 

julgamento deste. 

 
9.8. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor. 

 
9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 
9.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 
9.11. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 
9.12. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas o pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 
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9.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço apurado através do menor preço ofertado por 

lote, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação - “B” da licitante que a tiver 

formulado para confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.13.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas 

quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento, nem serão 

permitidas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se a 

licitante, a executar as condições da proposta apresentada. 

 
9.14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao edital. 

9.14.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 

condições; 

b) Apresentem valores manifestamente excessivos; 

 
c) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

impedir o julgamento; 

d) Que apresentem preços unitários superiores ao previsto na planilha orçamentária 

do Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba, em anexo. 

 
9.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) item(s)objeto do certame. 

 
9.16. Nas situações previstas nos incisos 9.11, 9.12, e 9.14, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
9.17. Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço (preço 

final vencedor), a empresa adjudicatária deverá adequar o preço por lote que venceu 

naPlanilha ao Novo Preço Final e encaminhar nova planilha no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, nº 77 - Centro 
Conselheiro Lafaiete – MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 17 

 

 

– DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 10 

 

9.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes. 

 
9.19. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo se 

causarem prejuízo ao Consórcio ou lesem direitos das demais proponentes. 

 
9.20. Encerrada a fase de lances e antes da abertura da documentação, poderá ser realizado o 

repregão, abrindo-se aos licitantes que passaram à fase de lances, a possibilidade de 

apresentação de nova proposta, que deverá ser feita verbalmente e consignada na ata, durante 

a sessão. 

 
9.21. No caso de microempresa e ou empresa de pequeno porte, a melhor classificada será 

convocada, após o repregão, se houver, para apresentar nova proposta, por item em situação 

de empate, sob pena de preclusão. 

 
9.22. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 

 
 

 

10.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de 

memoriais, encaminhados para o e-mail: codap.licitacao@altoparaopeba.mg.gov.br. As demais 

licitantes ficarão, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

 
10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade superior. 
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– DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 11 

10.4. O recurso será restrito à matéria de divergência, não prejudicará o andamento do 

processo, devendo ser processado em apartado, seguindo numeração sequencial. 

 
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 
10.7. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será 

excluída, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

 
10.8. Colhidas as assinaturas o setor responsável providenciará a imediata publicação da ata e 

se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior. 

 

 

11.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contado a partir da 

data da assinatura da respectiva Ata. 

 

11.2. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipóteses e condições 

abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo 

preestabelecido neste Edital; 

 
b) Falir ou dissolver-se; ou 

 
 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do Registro de Preços. 
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12.1. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho (NE), nos 

termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93. A Ordem de Serviços/Fornecimento 

especificará o quantitativo e o local de realização de cada produto. 

 
12.2. Cada Município, membro do CODAP, que aderir ao presente registro de preços, poderá 

firmar contrato até o limite máximo de quantitativos previstos neste edital. 

 
12.3. Os prestadores do objeto da licitação, incluídos na Ata de Registro de Preços, serão 

obrigados a retirar as Notas de Empenhos que poderão advir, nas condições estabelecidas no 

ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

 
12.4. Para instruir a formalização da Nota de Empenho, a contratada deverá providenciar e 

encaminhar ao órgão contratante, juntamente com a Nota Fiscal, as certidões negativas de 

débitos para com a seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 
12.5. É facultado ao CODAP, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório. 

 
12.6. A CONTRATADA deverá observar, por ocasião do faturamento, ao que dispõe a Instrução 

Normativa nº 100, do INSS, discriminando o valor correspondente à mão-de-obra e o valor 

correspondente ao produto. 

 

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
13.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta de dotações 

dos órgãos que aderirem a presente Ata de Registro de Preços, sendo que por 

– DAS CONTRATAÇÕES 12 
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ocasião da expedição da competente Ordem de Serviços/Fornecimento, serão informadas as 

fichas correspondentes e respectivos vínculos. 

 

14 – DO PREÇO E DO REAJUSTE:  

 
14.1. O preço do material licitado será o mesmo apresentado na proposta e registrado conforme 

Ata de Registro de Preços. 

 
14.2. Os preços não poderão ser reajustados. 

 
 

15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 
15.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no 

Banco a ser informado no ato da assinatura do contrato, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

a contar da entrega do produto, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas 

pela Fiscalização dos Municípios Membros, juntamente com as cópias da CND do INSS e FGTS. 

 
15.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 
15.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes 

ao pagamento de fornecedores. 

 
15.4. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho (NE), nos 

termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93. Caso o Município membro do CODAP 

desejar poderá firmar contrato, com base na presente ata. 

 
15.5. A empresa prestadora do objeto da licitação será obrigada a retirar as Notas de Empenhos 

que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

 
15.6. A empresa declarada vencedora deverá ter conta corrente no Banco do Brasil, ou,caso 

contrário, que seja fornecida opção de pagamento com emissão de boleto. 
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15.7. Para instruir a formalização da Nota de Empenho, a contratada deverá providenciar e 

encaminhar ao órgão contratante, juntamente com a Nota Fiscal, as certidões negativas de 

débitos para com a seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 
15.8. O pagamento somente será realizado para os serviços prestados na Ordem de 

Serviços/Fornecimento emitida pelo Município aderente. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 

A empresa contratada deverá: 

 
16.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços, nas mesmas condições e preços 

registrados na Ata de Registro de Preços, durante todo o prazo de validade do Registro de 

Preços, no local e quantidade especificada na Ordem de Serviços/Fornecimento emitida pelo 

setor responsável do Município. 

 
16.2. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos 

trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas em 

razão da prestação de serviço objeto deste contrato. 

 
16.3. O CODAP não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 
16.4. A contratada adjudicatária deverá fornecer o produto objeto da licitação imediatamente 

após o recebimento da ordem de serviço e entrega o produto no prazo estipulado na Ordem de 

Fornecimento/Serviços e/ou no cronograma físico-financeiro. 

 
16.5. A Contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto desta 

licitação e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 

que, na execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 

CONTRATANTE ou para terceiros. 
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16.6. A Contratada é responsável também pela qualidade dos serviços prestados, não se 

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do 

material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 

 
16.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os produtos entregues, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução ou de materiais empregados. 

 
16.8. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, em até 48 (quarenta e oito) horas, 

a contar da solicitação da Contratante. 

 
16.9. Designar um funcionário para acompanhamento do objeto contratado e atendimento 

personalizado das reclamações feitas pela Contratante. 

 
16.10. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal do serviço prestado, acompanhada de 

relatório detalhado informando os serviços efetivamente realizados, como documento único de 

cobrança. As Notas Fiscais deverão conter todos os impostos e descontos conforme preços 

contratados na presente licitação. 

 
16.11. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela mesma pessoa jurídica que participou da licitação, 

ou seja, deverá contar o mesmo CNPJ da empresa vencedora da licitação. 

 
16.12. Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentados a CND do INSS e o CRF do 

FGTS. 

 
16.13. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato. 

 
16.14. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
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16.15. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e 

instrumentos necessários à execução dos serviços; 

 
16.16. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 

ao CODAP e aos Municípios que o integra ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 

ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais 

e/ou legais a que estiver sujeita. 

 
16.17. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos serviços e 

as disposições vigentes relativas à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física 

(Lei nº 10.098, de 19/12/2000), à arqueologia e ao meio ambiente, conforme legislação específica 

para cada caso; 

 
16.18. Permitir a fiscalização em suas dependências, mesmo sem aviso prévio. 

 
 

16.19. A CONTRATADA permanecerá responsável perante o Município em caso de 

subcontratação dos serviços. 

 
16.20. A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão fiscalizador 

da atividade profissional e demais legislações vigentes. 

 
16.21. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 

do registro de preços, inclusive por suas subcontratadas. 

 

17 – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE  
 

17.1. Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido e observar todos os termos do edital. 

 

18 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

17.2. O objeto da presente licitação deverá ser recebido em até 60 (sessenta) dias úteis, 

contados da data da entrega, no local e endereço indicados na Ordem de Serviços. 
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17.3. Contatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a sua 

substituição ou rescindindo a contratação, em prejuízos das penalidades cabíveis; 

 
(Obs.: Poderão ser estabelecidas, neste item, outras condições que o órgão licitante julgar 

necessárias para emissão o atestado e recebimento do objeto a licitação). 

 

18 - DAS SANÇÕES:  

 
18.1. A recusa injustificada em fornecer os produtos ensejará a aplicação das penalidades 

enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

 
18.2. O atraso injustificado ao fornecer o produto licitado após o prazo preestabelecido no Edital, 

sujeitará o contratado à multa, na forma estabelecida a seguir: 

a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias, calculado 

sobre o valor do serviço não prestado constante da Ordem de Serviço/Fornecimento; e 

 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso 

calculado sobre o valor do serviço não entregue constante da Ordem de 

Serviço/Fornecimento, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato. 

 
18.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do produto não entregue 

constante da Ordem de Serviço/Fornecimento e serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 
18.4. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto do contrato ou nota de empenho), 

o Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

sanções legalmente estabelecidas: 

a) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do item 19.2, no 

percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do serviço constante da Ordem 

de Serviço/Fornecimento, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
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b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 

Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras 

hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 

cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada 

a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
18.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.4, reserva-se ao órgão requisitante o direito 

de acatar a oferta que se apresentar mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

 
18.6. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

 
18.7. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva do CODAP. 

 

 
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 
19.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da 

Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde 

que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os 

Princípios Gerais do Direito. 

 
19.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 
19.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até 

o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 
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19.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos 

termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do 

certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente. 

 
19.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá introduzir aditamentos, modificações ou 

revisões no presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para 

a entrega das propostas. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhados 

através de email, fac-símile ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido 

o Edital desta licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das 

propostas, será dada divulgação pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido. 

 
19.6. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o 

dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 

 
19.7. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 

eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto ao CODAP, no 

horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (31) 3721-1258. 

 
19.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

público em todas as esferas de governo, Estadual, Federal e Municipal que não tenham 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, nas 

quantidades máximas estabelecidas no edital, mediante acordo de cooperação. 

 
19.9. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília. 

 
 

19.10. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
19.11. Reserva-se à Comissão Permanente de Licitação o direito de solicitar, em qualquer época 

ou oportunidade, informações complementares. 
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19.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

a) Adiada a data da abertura desta licitação; 

b) Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua 

realização. 

c) Anulada ou revogada apresente licitação. 

 
 

19.3. Não serão permitidos a retirada dos envelopes apresentados e/ou cancelamento de 

propostas, pelas licitantes, após a sua entrega. 

 
19.4. O desatendimento de exigência formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta, durante a realização da sessão pública da licitação. 

 
19.5. Integram o presente edital: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, menores de idade; 

c) Anexo III – Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação; 

d) Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial; 

e) Anexo V – Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

f) Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços 

 
 

Conselheiro Lafaiete, 30 de junho de 2021. 

 
 
 

Augusto Resende Paulo 
Pregoeiro 
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1. JUSTIFICATIVA 

Desenvolver diversas atividades por meio de suas secretárias e órgãos administrativos que 

utilizam os materiais acima mencionados, principalmente no Programa Escolar desenvolvido no 

âmbito dos municípios que integram o Consórcio. 

 
2. OBJETO: 

Aquisição futura e incerta de materiais pedagógicos para atender aos municípios integrantes do 

Consórcio, conforme especificações técnicas descritas neste Anexo. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Os itens foram agrupados em lotes de forma a preservar as mesmas características de seus 

componentes bem como garantir a maior facilidade na montagem, logística e facilidade na gestão 

contratual. 

 
3.1. Os itens identificado com a Tabela “A” (cota principal), correspondem a 75% 

(setenta e cinco por cento) das quantidades de um determinado item do objeto, 

destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

 
3.2. Os itens identificados com a Tabela “B” (cota reservada), correspondem a 25% 

(vinte e cinco por cento) das quantidades de um determinado item do objeto, destinado 

à participação exclusiva das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – 

EPP, sem prejuízo da sua participação na cota principal. 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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TABELA “A” (Cota Principal) 

 

LOTE 01 
 

Item  Descritivo QTDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto para 
berçário. 

Conjunto para berçário com aproximadamente 49 peças para o desenvolvimento corporal, formado por 
modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em tecido 
emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em transporte triplo, 
com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar as peças. Sendo: 1 – 
retângulo com abas medindo aproximadamente 70x50x10cm. 1 encosto medindo aproximadamente 
60x50x15cm. 1 círculo medindo aproximadamente 60x10cm interno aproximadamente 20x10cm. 2 semi 
-círculo medindo aproximadamente 1,20x60x20cm, 1 círculo medindo aproximadamente 
1,20x1,20x3cm. com suporte transparente para inclusão de atividades. 5 triângulos medindo 
aproximadamente 45x50x5cm, 1 escada medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 baixo relevo 
medindo aproximadamente 45x45x20cm, 2 rampas medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 rampa 
ondular medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
70x70x20cm. 1 quadrado medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 retângulo medindo 
aproximadamente 40x15x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x15x15cm, 1 
triângulos medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 semi círculo medindo aproximadamente 
30x15x20cm, 2 retângulo medindo aproximadamente 60x30x20cm, 2 retângulo ondular medindo 
aproximadamente 60x25x20cm. 1 – Rampa medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 quadrado 
medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 escada medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 lombada 
medindo aproximadamente 60x30x10cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 arco 
medindo aproximadamente 60x60x10cm, 1 lombada medindo aproximadamente 30x60x10cm, 1 
retângulo medindo aproximadamente 40x30x10cm. 4 – Cilindro medindo aproximadamente 
18x40x40cm todas impressas com motivos de profissão contemplando um quebra-cabeça com 6 
profissões. 1 escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
2,16x1,90x3cm, 6 trapézios medindo aproximadamente 1,05x40x30cm. acompanha 1 livro/dvd didático 
para capacitação dos educadores com registro no isbn em impressão colorida para o professor com no 
mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma (português) com conteúdo de 
orientação para utilização do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 
maternal 1 

Conjunto maternal 1 com aproximadamente 66 peças para o desenvolvimento corporal, formado por 
modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em tecido 
emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em transporte triplo, 
com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar as peças. sendo: 2 
retângulos medindo aproximadamente 60x15x15cm, 2 cilindros medindo aproximadamente 
60x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 30x30x60cm, 2 meio cilindro medindo 
aproximadamente 30x60x60cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 40x15x15cm, 2 cilindros 
medindo aproximadamente 40x15x15cm, 2 bases medindo aproximadamente 60x60x15cm, 2 
triângulos medindo aproximadamente 60x15x80cm, 2 retângulos ondular medindo aproximadamente 
10x60x80cm, 1 retângulo com ondulação em alto relevo medindo aproximadamente 70x60x35cm, 1 
retângulo com ondulação em baixo relevo medindo aproximadamente 70x60x30cm, 1 triângulo ondular 
medindo aproximadamente 60x80x10cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 70x50x10cm, 
1 triângulo ondular medindo aproximadamente 30x50x10cm.. 
12 – cilindros medindo aproximadamente 40x40x5cm todas com impressão frente de expressões faciais 
e verso com o nome da expressão, satisfeito, zangado, confuso, alegre, assustado, feliz, triste, surpreso, 
tímido, preocupado, admirado, cansado 
3 pneus medindo aproximadamente 40x20x20cm, 3 pneus medindo aproximadamente 68x30x20cm, 3 
pneus medindo aproximadamente 80x40x40cm. 4 triângulos medindo aproximadamente 60x80x5cm, 1 
escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 2 rampa medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 
rampa ondular medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 base medindo aproximadamente 
30x60x60cm. 2 rampas medindo aproximadamente 40x30x10cm 2 rampas medindo aproximadamente 
45x30x30cm, 1 semi-círculo medindo aproximadamente 30x30x60, 2 círculos com base medindo 
aproximadamente 20x60x60cm e 1 círculo medindo aproximadamente 30x60x60cm. 1 cilindro medindo 
aproximadamente 15x60cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 20x60cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 30x60cm. 2 assentos comprimido medindo aproximadamente 50x50x50cm 1 
quadrado medindo aproximadamente 50x50x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação 
dos educadores com registro no isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 páginas 
e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma ( português) com conteúdo de orientação para 
utilização do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 
maternal 2 

Conjunto maternal 2 com aproximadamente 54 peças para o desenvolvimento corporal, formado por 
modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em tecido 
emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em transporte triplo, 
com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar as peças. sendo: 6 cilindros 
medindo 0,28x0,28x0,5cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 1,50x,60x5cm, 4 bases em forma 
de u medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 rampa medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 
escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 retângulos medindo aproximadamente 
1,20x30x30cm, 2 meio pneus medindo aproximadamente 1,20x30x60cm. 1 rampa medindo 
aproximadamente 50x50x50cm, 1 escada medindo aproximadamente 50x50x50cm, 1 cubo medindo 
aproximadamente 40x40x40cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 1,00x30x20cm, 3 retângulos 
medindo aproximadamente 30x20x20cm. 1 rampa medindo aproximadamente 40x30x10cm, 3 círculos 
com base medindo aproximadamente 60x60x10cm, 1 lombada medindo aproximadamente 
60x60x30cm, 1 baixo relevo medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 tapete ondular medindo 
aproximadamente 60x60x10cm. 4 – retângulos medindo aproximadamente 1,00x60x5cm, 4 quadrados 
medindo aproximadamente 60x60x5cm, 4 triângulos medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 
retângulo medindo aproximadamente 1,00 x 20 x 20cm, 1 retângulo medindo 60x20x30cm, 2 retângulos 
medindo aproximadamente 60x20x20cm, 1 túnel medindo aproximadamente 60x50x50cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 25x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 25x10x10cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 25x10x5cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x15x15, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 60x20x20cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x30x30cm. 
Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos educadores com registro no isbn em impressão 
colorida para o professor com no mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma ( 
português) com conteúdo de orientação para utilização do mesmo. Produtos com certificação de inmetro 
e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

 

LOTE 02 
 

Item  Descritivo QTDE 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Kit de 
Multiatividades 

com 11 
brinquedos 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 10  brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Palhaço Patibum com 13 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17x16x36,5cm; 
2 – Tartaruga com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 23,5x17,5x15cm; 
3 – Peixe com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 26x17x14cm; 
4 – Pirâmide de Formas Geométricas com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 
13x13x19cm; 
5 – Locomotiva com 15 peças de encaixe medindo aproximadamente 25,5x13,5x22cm; 
6 – Palhaço Pierrô com 19 peças de encaixe medindo aproximadamente 14x14x27cm; 
7 – Urso Encaixe com 27 peças de encaixe medindo aproximadamente 10,5x10,5x28cm; 
8 – Palhaço Trevo com 12 peças de encaixe medindo aproximadamente 11x11x25,5cm; 
9 – Palhaço Argoleco com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 9x9x18,5cm; 
10 – Cachorro Alegria com 22 peças de encaixe medindo aproximadamente 51,5x14,5x13cm; 
11 – Bola Bem Bolada com 09 peças de encaixe medindo aproximadamente 9,5x9,5x9,5cm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 
 

 
750 

 
 
 

2 

 
 

 
Kit de 

Multiatividades 
com 07 Animais 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, 07 brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Galinha com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
2 – Galo com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
3 – Pato com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
4 – Dog Legal com 11 peças de encaixe, medindo aproximadamente 20,5x10x17,5cm; 
5 – Patinho com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17,5x11,5x14,5cm; 
6 – Gato Encaixes com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 10,5x10,5x16cm; 
7 – Cachorro Bola com 06 peças de encaixe, medindo aproximadamente 11,5x11,5x15cm; 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

750 

 
3 

 
Jipe 

Brinquedo de encaixe no formato de jipe, contendo 16 peças coloridas e grandes. Confeccionado em 
plástico atóxico de alto brilho. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

 
4 

 
Amiguinhos 

Kit de encaixe confeccionado em plástico atóxico de alto brilho em formato de bichinhos (coelho, 
cachorro, elefante e galinha), contendo 50 peças coloridas e grandes. Kit acondicionado em sacola de 
PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

 

5 

 

Polibol 

Kit em formato de estrelas coloridas com 06 pontas arredondadas, o centro da estrela é um círculo 
aberto. Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contendo 55 peças. Medida aproximada de 
cada peça: 12 cm de diâmetro. Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado 
do INMETRO. 

 

375 
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6 

 
 

Mil Idéias 

Kit de encaixe com 160 peças coloridas e grandes, confeccionadas em plástico atóxico de alto brilho, 
sendo: PEÇAS RETANGULARES VAZADAS, PEÇAS QUADRADAS VAZADAS, PEÇAS CIRCULARES 
VAZADAS e PEÇAS EIXO 
Medidas aproximadas das peças variando entre: peça maior: 20cm e peça menor: 08cm. Kit 
acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

 
 

7 

 
Conjunto de 

Encaixes 

Conjunto de encaixe por click confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 500 peças de 
dimensões seguras, para que não sejam engolidas. Peças nos formados: barras com três encaixes, 
barras com dois encaixes, meia lua e peças no formato U. Medidas aproximadas das peças variando 
entre: peça maior: 15cm e peça menos 06cm. Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

 
 

8 

Blocos de 
encaixe 

Expressões e 
Emoções 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém peças coloridas 
divididas em duas partes encaixáveis. Peças ilustradas nos quatro lados, formando vinte quebra- 
cabeças de expressões e emoções. Contém 10 peças de dimensões seguras, para que não sejam 
engolidas. MEDIDAS APROXIMADAS Cada peça: 10cmx10cm. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

 

9 

 
Conjunto de 
Maxi Blocos 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho com peças grandes e coloridas. 
Contém 25 peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. MEDIDAS APROXIMADAS: 
peça maior: 20 cm x 10 cm x 10 cm e peça menor: 10 cm x 5 cm x 5 cm. Acondicionado em sacola de 
PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 

 

10 

 

Engrenagens 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 550 peças coloridas 
com encaixes por meio de pinos para a montagem de engrenagens, roldanas e bonecos. MEDIDAS 
APROXIMADAS: peça maior: 10cm e peça menor: 03cm. 
Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

 

11 

 
Conexões com 

Encaixe 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém 300 peças coloridas no 
formato de tubos simples, tubos cruz, tubos T, tubos cotovelo e rodinhas com eixo. Medida aproximada 
de cada peça de 07cm. Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo 
certificado do INMETRO. 

 

375 

 

12 

 
Dominó de 

Pontos 

Conjunto Dominó Tradicional de Pontos - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com 
encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS APROXIMADAS 
Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 
375 

 

13 
Dominó de 

Frutas e 
Legumes 

Conjunto Dominó de Frutas e Legumes - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com 
encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS APROXIMADAS 
Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 
375 

 

14 

 
Dominó de 

Animais 

Conjunto Dominó de Animais - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com encaixe tipo 
“macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS APROXIMADAS Cada peça: 
25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 

 

15 
Dominó de 
Frutas em 

Libras 

Conjunto Dominó de Frutas em Libras - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com 
encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS APROXIMADAS 
Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 
375 

 
16 

 
Dominó Tátil 

Conjunto contendo 28 peças com pontos coloridos em alto relevo, confeccionados em madeira ou 
plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de cada peça: 
7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 

 
17 

Memória Tátil 
de figuras 

Geométricas 

Conjunto contendo 20 peças com as figuras em alto relevo. Confeccionado em madeira ou plástico. 
Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de cada peça: 5 cm x 5 
cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

 

18 

 
Alfabeto em 

Braille 

Conjunto confeccionado em plástico, contendo 31 peças com desenhos das letras em alto relevo. Inclui 
o “ç” e sua correspondência em braille no verso. Acondicionado em caixa de plástico com tampa. 
Medidas aproximadas de cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 

 
19 

 
Bambolê 

Bambolê Modular desmontável confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. Contendo 06 
módulos em 03 cores. Medida aproximada: 75cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem plástica. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
3750 

 

20 

 
Fantoches de 

Animais 

Conjunto de Fantoches de Animais confeccionado em tecido velvet, em cores vivas com detalhes 
coloridos estampados, enchimento em fibra siliconada, boca/bico articulados. Contém 5 fantoches: 
arara, girafa, jacaré, sapo e tucano. Acondicionados em embalagem plástica. Medidas aproximadas de 
cada peça: 30 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 
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21 

 

Boneca Menina 
Negra 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, acompanhado de blusa 
e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. 
Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
1.500 

 
22 

 
Boneco Menino 

Negro 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de blusa e fralda em 
tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. 
Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
1.500 

 

23 

 
Boneca Menina 

Branca 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, acompanhado de blusa 
e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. 
Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 

1.500 

 

24 

 
Boneco Menino 

Branco 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de blusa e fralda em 
tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. 
Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 

1.500 

 
25 

 
Túnel Lúdico 

Túnel Lúdico, confeccionado em bagum colorido, revestido com mola espiral, medindo 4 m comprimento 
x 50cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
750 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 

Baú Pedagógico 
com 10 

Brinquedos 

Baú Pedagógico com 10 Brinquedos, composto por: 

1 – Dominó de Formas Geométricas, 

2 – Jogo de Pinos, 

3 – Prancha de seleção, 

4 – Relógio, 

5 – Bate Pinos, 

6 – Passa Figuras, 

7 – Dominó Tradicional, 

8 – Cubos de Encaixe, 

9 – Pula Corda, 
10 – Material Dourado Individual com 111 peças 
Brinquedos acondicionados em baú de madeira com tampa e alça em corda de nylon, medindo 
55x35x30cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 
 

750 

 
27 

 
Jogo de Xadrez 

Jogo de Xadrez, confeccionado em poliestireno, base com feltro e chumbada, rei com 10cm altura, 
peças na cor preta e branca, tabuleiro sintético de 45x45cm com saco em tecido para guardar o jogo. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
750 

 
 

28 

 
Alfabeto Móvel 

Degrau 

Alfabeto Móvel Degrau, confeccionado em M.D.F com 130 peças e 1 expositor, com letras de forma 

serigrafado com tinta atóxica. Sendo: consoantes e vogais - um lado maiúsculas em letra de forma e no 

outro lado minúsculas em letra de forma. Cada peça da letra mede 6,5x2,5cm. Base do expositor 

medindo aproximadamente: 38x20x20cm. Acondicionado em embalagem plástica. Contendo certificado 
do INMETRO. 

 
 

375 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

Blocos de 
Encaixe Macro 

Blocos 

Blocos de Encaixe Macro Blocos, conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto 

brilho, de cores vivas, contendo 100 peças de diversos encaixes e formatos. Acondicionado em sacola 

de PVC cristal com zíper e alça. Medidas aproximadas das peças: 

Bloco com 1 pino: 07x03x03cm 

Bloco com 2 pinos: 07x06x03cm 

Bloco com 3 pinos: 07x09x06cm 

Bloco com 4 pinos quadrado: 06x06x06cm 

Bloco com 8 pinos sem roda: 07x12x06cm 

Bloco com 4 pinos: 07x12x03cm 

Bloco com 8 pinos com roda: 08x17x09cm 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

750 

 

30 

 

Big Construtor 

Big Construtor, conjunto confeccionado em madeira de lei de 20mm, impresso em silk screen contendo 

50 peças. Acondicionado em caixa de madeira. Medidas aproximadas: 12x 06x 2,5cm. Contendo 

certificado do INMETRO 

 

375 
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LOTE 03 

 

Item  Descritivo QTDE 

 

1 

 

Ábaco Aberto 

Produzido em madeira, base medindo aproximadamente 325x60x20mm, 5 hastes em madeira 
medindo aproximadamente 270mm de altura X 10mm de diâmetro, 50 argolas coloridas em plástico 
poliestireno atóxico de alto brilho, medindo aproximadamente 10mm de altura X 35 mm de diâmetro, 
possuindo orifício ao centro medindo aproximadamente 11mm de diâmetro, representando unidade, 
décimo, dezena, centena e milhar. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

2 

 

Ábaco de 
Seriação 

Produzido em madeira, a base medindo aproximadamente 340x70x17mm, possúi 9 hastes de 
aproximadamente 230mm de altura x 11mm de diâmetro; 45 argolas coloridas em plástico poliestireno 
atóxico de alto brilho, com aproximadamente 11mm de altura x 34mm de diâmetro. As argolas 
possuem um orifício ao centro de aproximadamente 11mm de diâmetro, e representam quantidade de 
1 a 9. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Acondicionado em embalagem plástica. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

3 

 

Alfabeto em 
Braille 

Conjunto de 40 celas confeccionadas em EVA, que apresentam as letras em Braille, medindo 
aproximadamente 97x68x6mm cada. Apresenta todas as letras do alfabeto, incluindo o Ç, as letras 
acentuadas do português e o sinal de letra maiúscula, em pontos de 10mm. Todas as celas 
apresentam recorte no canto superior direito para indicar a posição correta das letras. Acondicionado 
em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
4 

Alfabeto com 
Associação de 
Imagem e Letra 

Jogo com 49 peças que se encaixam em duas partes e formam 26 quebra-cabeças que fazem a 
associação da imagem e letra inicial da escrita. Medem aproximadamente 127x113x2,8mm. 
Confeccionados em MDF e impressos em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

5 
 

Alfabeto Libras 
Conjunto contendo 26 placas em EVA, cada uma na medida 97x146x6mm, impresso em silk-screen, 
apresenta as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

6 
Alfabeto com 
Ilustrações 

Produzido MDF, ilustração em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que formam 
26 placas de 68x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

7 
Alfabeto com 

Ilustrações em 
Libras 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que 
formam 26 placas de aproximadamente 120x52x2,8mm. Acondicionado em caixa de madeira. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
8 

Alfabeto 
Recortado em 

MDF 

Produzido em MDF, com 60 peças em letra de fôrma maiúscula de 48x52x2,8mm cada. Acondicionado 
em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
1477 

 

9 
 

Alfabeto em 
Sílabas 

Produzido em EVA e impresso em silk screen, contém 354 peças de aproximadamente 39x41x6mm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
10 

 
Jogo para 

Aprendizado das 
Horas 

Composto por 24 peças que foramam 12 quebra cabeças, contendo 2 encaixes, com impressão 
colorida em policromia, produzidas em MDF, cada um medindo aproximadamente 144x72x2,8mm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
210 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

 
Bandinha 
Rítmica 

Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC transparente com 
zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm 
de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem 
farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor 
infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha 
duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon 
com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em 
alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 
45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300mm, de 
comprimento na parte maior e acabamento cromado companhado de baqueta de madeira de 220mm 
de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de 
comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 
pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem 
saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo 
de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS 
colorido, com 300mm de comprimento. 

 

09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho 
infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 
220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com 
baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal cromado, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

423 
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  medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem 
farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um 
conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela 
com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento 
cromado. 16 - Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de 
madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), 
confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo 
infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e 
acabamento. 19 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta 
metálica do mesmo material e acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

 
12 

 
Jogo Bingo do 

alfabeto 

Contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 126x116x2,8mm; 500 
marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula (48x52x5,6mm) e 01 sacola 
confeccionada em tecido. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

13 

 

Jogo Bingo com 
libras 

Produzido em MDF e marcadores em EVA, impresso em policromia, sendo 20 tabuleiros em MDF 
medindo 105x98mm, 45 marcadores em borracha EVA, 26 letras de forma maiúscula (48x52x5,6mm). 
Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

14 

 
Blocos de 

Encaixar com 
Imagens 

Conjunto de blocos confeccionados em plástico Polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 15 peças 
coloridas divididas em três partes encaixáveis. As peças são ilustradas nos quatro lados, possibilitando 
combiná-las e formar diferentes imagens. Cada peça mede aproximadamente 82x82mm, tamanho 
seguro e aconselhável para crianças pequenas. Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e 
alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

633 

 
 

15 

 
 

Blocos Lógicos 

Produzido em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças em 4 
formas geométricas diferentes e 3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 
21x42x6mm e a maior 73x73x18mm. desenvolve noções de figuras geométricas, conjuntos, 
espessura, tamanho, cores. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1477 

 

16 
 

Bola de Bobath 
Confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 730mm de diâmetro. Acondicionada 
em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 

 
 

17 

 
 

Boneco com Cela 
Braille 

Medindo aproximadamente 470mm, confeccionado com teciodos antialérgicos e laváveis: plush, 
malha de algodão, pluminha e pelúcia de diversas cores. Com revestimento de fibra siliconada e tras 
uma placa de MDF acoplada ao tronco. O cabelo é de fio acrílico e o rosto é composto por olhos, boca 
e nariz bordados em duas cores. O boneco vem vestido com shorts, cinto com botão de pressão, tênis 
com cadarço e uma camiseta com velcro e zíper nas costas. Na parte frontal, traz seis botões móveis 
confeccionados em EVA, com velcro, que representam os pontos Braille. Vem acompanhado de uma 
mochila para guardar os botões. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

 

18 
 

Caixa Numerada 
com Braille 

Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. Cada 
caixa possui na sua tampa, números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em algarismos 
arábicos. No interior de cada caixa, traz objetos iguais, em quantidade correspondente ao número 
escrito na tampa. Acondicionados em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
 

19 

 

Jogo de para 
aprendizado 
monetário 

Material para trabalhar com situações problema que envolvem o Sistema Monetário Brasileiro, 
contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 notas de 2 reais, 100 
notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas de 100 
reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido 45x100mm imitando as notas do 
Real. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões 
300x150mx40mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

 

20 
 

Caixa Tátil 
Produzida em EVA, medindo 240x240mm, contém 6 placas de 8mm de espessura que formam o cubo 
com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

21 
 

Conjunto 5 
Jogos 

Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, contém 05 jogos de tabuleiro 
de 225x245mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado em estojo de madeira 
medindo 249x273x58mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

22 

 
Conjunto de 

Letras e 
Números 

Confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 
26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada 
uma medindo aproximadamente 29mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e 
alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 

423 
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23 

 

Animais com 
Filhotes 

Produzido em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contém 5 animais: porca, 
coelha, vaca, galinha, tartaruga fêmea, medindo aproximadamente 240mm cada. Com abertura de 
zíper, cada animal carrega em seu interior os respectivos filhotes. Acondicionado em embalagem 
plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 

423 

 
 
 

24 

 
 

Coleção de 
Aramados 

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de 
PVC flexível. Contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, sendo: Aramado Triangular, 
medindo aproximadamente 390x243x135mm. Aramado Ondular, medindo aproximadamente 
390x200x135mm. Aramado Montanha-russa, medindo aproximadamente 265x345x210mm. Aramado 
Espiral, medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Entrelaçado, medindo 
aproximadamente 390x292x135mm. Aramado Acrobático, medindo aproximadamente 
305x315x135mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

423 

 

25 
 

Jogo de 
Construir 

palavras em 
Braille 

Conjunto confeccionado em EVA, contém 84 peças recobertas de plástico poliestireno, medindo 
62x58x6mm cada. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e braille, e incluem o sinal de maiúscula 
e o Ç. Todas as peças apresentam marcação no canto superior direito para indicar a posição correta 
das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

26 

 

Jogo Círculo de 
Frações 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 12 círculos divididos de 1 inteiro 
a 20 avos, totalizando 96 peças com 135mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. Acompanham 3 
placas de EVA medindo 160x160x4mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
27 

Dominó 
Abstração das 

partes 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
1.477 

 
28 

 

Dominó de 
Adição 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
633 

 

29 
Dominó de 

Associação de 
Ideias 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 
30 

Dominó de 
Alfabetização 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
1.477 

 
31 

Dominó de 
Figura e Sombra 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
843 

 
32 

Dominó de 
Figuras 

Geométricas 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
633 

 
33 

 
Dominó de 

Metades 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
1.477 

 
34 

 
Dominó de 
Quantidade 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
633 

 

35 

 
Dominó de 
Texturas 

Confeccionado em MDF, contém 28 peças memdindo 34x72x6mm cada uma. Cada peça apresenta 
uma divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos 
quais estão dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

843 

 

36 
Dominó de 

Divisão 
Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
37 

Dominó de 
Divisão Silábica 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1477 

 

38 
Dominó de 

Frases 
Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 

 

39 
Dominó de 

Multiplicação 
Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

40 Dominó de 
Subtração 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
633 
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41 

 

Jogo de Desenho 

Material didático para desenhar imagens simétricas por meio de um espelho que reflete uma imagem 
qualquer. O material possibilita o desenvolvimento de habilidades de desenho e permite trabalhar 
conceitos de geometria plana e simetrias. Dimensões aproximadas: 310x195mm. Acondicionado em 
embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

42 
 

Jogo Esquema 
Corporal 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06 placas 
medindo 230x230x5,6mm e 04 placas medindo 345x230x5,6mm), 01 boneco articulado medindo 
580mm e 01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. Acondicionado em caixa 
de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 

 
43 

Jogo de 
conscientização 

sobre 
recolhimento 

seletivo de lixo 

Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em MDF, de 318x188x2,8mm: 60 fichas ilustradas em 
cartão dúplex, de 42x42x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 
1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

44 
Conjunto de 

Fantoches de 
Animais 

Domésticos 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, o jogo contém 10 fantoches (cavalo, cachorro, 
coelho, pato, vaca, galo, ovelha, porco, gato e papagaio), medindo aproximadamente 292mm de altura 
cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1053 

 
45 

Conjunto de 
Fantoches de 

Animais 
Selvagens 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, macaco, 
jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano), medindo aproximadamente 292mm de altura 
cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1053 

 
46 

Conjunto de 
Fantoches de 

Família Branca 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo contém 06 
fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm de altura cada um. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

1053 

 
47 

Conjunto de 
Fantoches de 
Família Negra 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo contém 06 
fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm de altura cada um. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

1.053 

 

48 

 

Jogo de Letras 

Confeccionado em papel cartão tríplex 300g/m², contem 145 cartas, sendo 5 jogos completos do 
alfabeto e 3 jogos de vogais, cada carta medindo aproximadamente 86x52mm. O baralho apresenta 
letras do alfabeto no centro da carta e nas extremidades a mesma letra escrita nas versões manuscrita 
e de imprensa maiúscula e minúscula. Acondicionado em sacola de PVC cristal. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

49 

 
Jogo de 

Operações 
Matemáticas 

Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com ilustração em policromia, sendo 2 placas para 
registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e uma placa 
com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo 220x145x2,8mm; dois dados e 
uma roleta confeccionada em plástico. Acondicionado em  caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
 

50 

 

Jogo para 
Estimular as 

Cantigas 
Folclóricas 

Composto por caixa que armazena roleta com as propriedades do som, um microfone de plástico, 
cartelas no tamanho 30x20 cm onde são impressas e ilustradas 10 cantigas folclóricas com laminação 
fosca frente e verso, 10 cartões medindo 5x5cm com imagens referentes as cantigas e 1 suporte de 
cabeça em eva. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando 
intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de 
aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

51 
 

Jogo de Encaixe 
de Números 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 20 peças encaixadas em duas partes, que 
formam 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 98x126x2,8mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 
1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

52 
Jogo de 

Amarelinha 
Confeccionado em bagum de um lado e lona vinílica do outro. Possui as seguintes dimensões 
800x2200mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 
e ABNT NBR NM 300-3. 

 

423 

 

53 
 

Jogo da Velha 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro de 3mm com abertura circular em todos os espaços, medindo 
23,5x23,5mm. Acompanham 10 peças em madeira, sendo 5 em formato de X e 5 em formato de 
círculo. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

54 
 

Jogo de Damas 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro em madeira adaptado, medindo 35x35cm, possui abertura circular em 
todos os quadrantes. Acompanham 36 círculos em madeira com pino para encaixe no tabuleiro e em 
outras peças para ser formada a dama. Acondicionada em embalagem plástica. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 
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55 

 

Jogo Pedagógico 
de Refeição 

Composto por caixa com 7 tabuleiros medindo 42 cm x 30 cm com ilustração de pratos, 7 tabuleiros 
no formato de cardápios medindo 42cm x 30 cm dobrados com 3 vincos produzidos e acoplados cartão 
com cartão e laminação fosca frente e verso. 42 cartas com imagens de diferentes alimentos e uma 
roleta. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção 
pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e 
portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

 

56 

 

Jogo Pedagógico 
de encontrar 

difereças 

Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 175x175x2,8mm, e 25 cartas em papelão 
empastado dúplex, de 78x48x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

633 

 

57 

 

Jogo Pegagógico 
de Frutas 

Composto de caixa que armazena 36 peças tamanho aproximado de 100 x 200mm, cartão acoplados 
horle e laminação fosca frente e verso. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o 
professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos 
didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
 

58 

 
 

Jogo Pedagógico 
de Contar 
Histórias 

Composto por caixa com 6 tabuleiros acoplados em cartão/ cartão no tamanho 20cm x 40 cm, 18 
cartas ilustradas e 6 cartelas com tamanho 20cm x 15 cm com fábulas escritas em 3 parágrafos, 
produzidas em cartão 300 g, com laminação fosca. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico 
para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, 
percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 

633 

 

59 
 

Jogo de Palavras 
Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado dúplex, de 72x52x2,5mm, impressas em policromia, 
e 01 ampulheta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

60 

 

Jogo Pedagógico 
Monta Animais e 

Palavras 

Composto por caixa contendo 60 cartas, medindo 6x9cm produzidas em papel couché 300 gr e 
laminação fosca, 5 tabuleiros medindo 40cm x 30 cm com laminação fosca e 30 peças em eva 5mm 
que formam animais em 3d, contendo cada um deles 6 partes. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras 
do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os 
alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 

633 

 
 

61 

 

Jogo Pedagógico 
de Compras 

Confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo aproximadamente 385x285x2,8mm, 1 tabuleiro 
medindo aproximadamente 150x290x2,8mm, 4 cartelas carrinho de compras medindo 
aproximadamente 165x103x2,8mm, 16 cartas lista de compras em cartão duplex medindo 
aproximadamente 74x49mm, 96 cartas em cartão duplex medindo aproximadamente 39x41mm, 150 
cédulas fictícias de dinheiro sendo: 20 de 20,00; 30 de 10,00; 40 de 5,00; 60 de 2,00; e 100 moedas 
fictícias 50 moedas de 1,00 e 50 moedas de 0,50. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

 
62 

 
Jogo Pedagógico 

de Soletrar 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças encaixáveis que formam 
12 quebra-cabeças, cada um medindo 140x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

633 

 
 
 

 
63 

 
 
 

Conjunto 
Psicomotor de 

Atividades I 

Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, 
sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 
300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 
01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 
480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 
160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm 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 de 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. 01 
palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 
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64 

 
 
 

 
Conjunto 

Psicomotor de 
Atividades II 

Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em 
formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo 
aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com plástico, medindo 
aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de 
diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 
bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, 
medindo aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 
250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 
05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas 
coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, para 
suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, 
medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Acondicionado em caixa 
de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 

 
423 

 
65 

 
Jogo de Loto 

Aritmético 

Jogo com 5 placas confeccionadas em EVA, impressas em silk screen. Apresentam operações de 
soma e subtração, e 45 peças com numerais de 1 a 9. Cada placa mede aproximadamente 
154x154x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

843 

 

66 
 

Jogo de Loto 
Leitura 

Loto leitura- Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo 26x26x2,8mm cada e 5 
placas medindo 149x149x2,8mm cada, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

843 

 
 

67 

 
 

Jogo Loto 
Leitura em Braille 

Composto por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas, com 205x205 mm cada uma. Apresenta 
120 letras de 29x29mm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, grafadas em tinta e 
Braille. Todas as letras trazem marcação no canto superior direito, para indicar a posição correta das 
mesmas. Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada uma, com o respectivo desenho e o nome 
escrito em Braille, por extenso, na margem esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para 
atividades de linguagem e de estímulo à coordenação visomotora, pelo encaixe de peças entre si. 
Acondicionada em estojo de madeira com cantos arredondados. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

 

68 
 

Material Dourado 
Material dourado - Confeccionado em plástico polipropileno, contém 611 peças que consistem em: 01 
cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas) e 500 cubos (unidades). Acondicionado 
em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 

 

69 
 

Material Dourado 
Individual 

Material dourado Individual- Conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, sendo: 50 
cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionada em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

1.053 

 
70 

Memória de 
Alfabetização 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
633 

71 Memória de 
Frutas, Legumas 

e Hortaliças 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

 

72 
Memória de 

Meios de 
Transporte e 

Comunicação 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

73 

 

Memória de 
Numerais 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

74 

 

Memória de 
Profissões 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

75 
 

Memória de 
Sílabas 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

76 
Memória de 

Texturas 
Contendo 24 peças em MDF, medindo aproximadamente 48x48x5,6mm cada uma. As peças 
apresentam um orifício de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais estão dispostas 
texturas variadas. Acondicionado em caixa de madeira. 

 

633 

 

77 
Memória de Meus 

Brinquedos 
Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 39 

 

 

 
 
 
 
 

 
78 

 
 
 
 
 

 
Caixa de Luz 

Equipamento de projeção luminosa para experimentações lúdicas. Confeccionado 
predominantemente em MDF. Deverá possuir alça termoplástica para transporte, o painel necessita 
ser de acrílico leitoso na cor branca, e ser fabricado pelo processo (CAST) para melhor qualidade 
óptica. Deverá possuir internamente no mínimo 9 colunas de leds RGB distribuídas uniformemente em 
uma área de trabalho de 450 x 450mm, possuir painel de controle com revestimento em policarbonato, 
com entrada de alimentação de 12Vcc do tipo J4 2,1 x 5,5mm com polarização identificada de modo 
indelével e também identificação do ponto ótimo para entrada de comandos via controle remoto 
infravermelho que permite a modificação da cor da luz emitida, podendo-se alternar entre, no mínimo 
14 cores e 3 efeitos visuais pré-programados, através de teclas do tipo “soft-touch” além das teclas 
liga e desliga. Deverá acompanhar fonte de alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm com 3m 
de comprimento sem emendas, Dimensões aproximadas 450 x 450 x 65mm. O equipamento deverá 
acompanhar livro de apoio para o professor com no mínimo 45 páginas, contendo: fundamentação 
teórica, orientações didáticas para sua utilização com crianças de 3 a 10 anos, e no mínimo dez 
sugestões de experimentações. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 

 
843 

 
79 

 
Jogo de Mosaico 

Jogo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 
peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente 
22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

80 
 

Jogo Numeral e 
Quantidade em 

Libras 

Jogo com 30 peças que associam número, quantidade e representação em libras formando 10 placas. 
Confeccionada em EVA, impressa em silk-screen, e com medida aproximada de 350x115x6mm cada 
placa. Acondicionado em sacola plástica com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 

81 
Jogo Numeral e 
Quantidade com 

Pinos 

Numeral e quantidade com pinos - ConjuntoJogocoloridos. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

1.477 

 

82 

 

Jogo de 
Numeros e 

Quantidades em 
Braille 

Jogo confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. Cada 
placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte figuras geométricas 
na quantidade do número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas trazem a identificação 
dos números em plástico poliestireno, medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 

633 

 
83 

 
Jogo de Palavras 

Cruzadas 

Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em MDF, medindo 312x312x2,8mm, impresso em 
policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 22x22mm. 
Acondicionado em embalagem de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 
84 

 
Jogo de Letras 

Jogo com 171 peças/letras do alfabeto, que medem aproximadamente 30mm.Confeccionado em 
polietileno rígido pigmentado (colorido). Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com 
tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 
e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

85 
 

Jogo de 
Números 

Jogo com 180 peças, confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), medindo 
aproximadamente 30mm cada uma. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com tampa 
colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

86 
 

Conjunto de 
Quebra-Cabeças 

de Esportes 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças, cada um medindo 
aproximadamente 280x180x2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 
1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
87 

 
Jogo de Quebra- 

cabeça que 
demonstra a 

evolução 

Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evolução. Os quebra 
cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma 
moldura plástica de poliestireno, medindo 256x218x18mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 

1.477 

 
88 

 
Jogo de Quebra- 

Cabeça com 
Sílabas 

Jogo em MDF e impresso em policromia, contém 55 peças encaixáveis que formam 16 quebra- 
cabeças, cada um medindo aproximadamente 115x115x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 

633 

 

89 
 

Jogo de Quebra- 
Cabeça com 

Animais 

Jogo com 10 quebra-cabeças cada um medindo aproximadamente 290x185x2,8mm, confeccionados 
em MDF e impresso em policromia. Apresenta diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações 
de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

 

90 

Jogo de Quebra- 
Cabeça de 

Animais com 
seus filhotes 

Jogocom 10 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia com imagens de 
animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 260x260x2,8mm. Apresenta 
diferentes recortes; 10 fantoches de dedo e 01 CD composto de 10 músicas relacionadas com os 
animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 40 

 

 

91 Jogo de Quebra- 
cabeça com 
sucessão de 

imagens 

Jogo com 3 quebra cabeças confeccionados em papelão empastado dúplex, impressos em policromia. 
Cada um mede aproximadamente 195x195x1,4mm e apresenta divisões em 4, 6 e 9 peças. Material 
acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 

92 
 

Relógio em MDF 
Fabricado em MDF, impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo aproximadamente 
250x250x6mm. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com possibilidade de 
manipulação. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

195 

 

93 
 

Rolo de Bobath 
Fabricado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em 
embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 

 
 
 

94 

 
 

Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Jogo com 210 peças de encaixe, divididas em 6 formatos geométricos com tamanhos proporcionais 
entre si, confeccionadas em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, brilhante, em 5 cores 
vivas, sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm cada lado e 41mm de altura; losango 
com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos; trapézio com 3 pinos, equivalente a 3 triângulos; paralelogramo 
direito com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 
triângulos; trapézio com 5 pinos, equivalente a 5 triângulos. Acondicionado em sacola PVC cristal 
transparente, com alça e zíper. Próprio para desenvolvimento da coordenação motora, através de 
atividades de construção e exercício da criatividade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

633 

 

95 

 

Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas 
de alto brilho. Composto por 500 peças em formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo 
com rodas. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e 
alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM 
D2511-12. 

 

633 

 

96 

 
Conjunto com 

Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores 
vivas. Apresenta diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com 
três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas 
arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com zíper e alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

633 

 
97 

 
Conjunto com 

Peças para 
Formar Cenários 

Sacolão Grande Engenheiro - Conjunto com 200 peças confeccionadas em madeira com espessura 
de aproximadamente 15mm, impressas em policromia. Apresenta ilustrações de casas, placas de 
trânsito, meios de transporte, ponte, telhados, relógio. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com 
zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

843 

 

98 
Conjunto com 

Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno de alto brilho e cores vivas. As 
peças possuem formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionada em sacola de 
PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
 

99 

 

Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas 
de alto brilho. Composto por 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres com 
rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. 
Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM 
D2511-12. 

 
 

633 

 
 

100 

 

Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores vivas 
de alto brilho. Composto por 500 peças com 4, 3, 2 e 1 encaixe, sendo no mínimo: em formato “L” com 
4 pinos, em formato “L” com 3 pinos, em curva com 3 pinos, além de reto com 3, 2 e 1 pino de encaixe. 
Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, 
em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 
 

633 

 

101 
 

Jogo Pedagógico 
de Rimas 

Jogo contendo 04 cartelas em MDF, de 185x185x2,8mm, e 100 fichas em papelão empastado dúplex, 
medindo 24x24x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

 
102 

Jogo Sequência 
Lógica 

Atividades 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
1.477 

 
103 

Jogo Sequência 
Lógica 

Transformação 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 
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104 
Jogo Sequência 
Lógica Cotidiano 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

 
105 

 
Jogo Sequência 

Lógica Vida 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de Sólidos 
Geométricos 

Conjunto de 8 sólidos geométricos confeccionados em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de 
cores vivas, sendo: esfera com diâmetro aproximado de 44mm, cubo com lados medindo 
aproximadamente 42mm, cone com base medindo aproximadamente 42mm e altura de 85 mm, cilindro 
com base medindo aproximadamente 42mm de diâmetro e altura de 85mm, prisma base triangular 
medindo aproximadamente 42mm e altura de 85mm, prisma base hexagonal cada um dos lados 
medindo aproximadamente 20mm e altura de 85mm, paralelepípedo com cada um dos lados medindo 
aproximadamente 42mm e altura de 85mm e pirâmide de base retangular medindo aproximadamente 
42mm e altura de 85mm. Acondicionados em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de Tangram 

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, com 70 peças coloridas, 
formando 10 quadrados (cores diferentes) de 145x145x3mm. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 
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Tapete em EVA 
com Letras para 

Encaixar 

Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), 
medindo 320x320x8mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a identificação e o uso do 
alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Tapete em EVA 
com Números 
para Encaixar 

Confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 
320x320x8mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em sacola de 
PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Teatro para 
Fantoches 

Fabricado em madeira e MDF contendo silhueta de palco com cortina e impressão em policromia, 
medindo aproximadamente 630x890x40mm (fechado), com abas laterais para suporte medindo 
aproximadamente 243x681x20mm cada porta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Teatro para 
Projeção de 

Sombras 

Equipamento didático de projeção de luz e sombra. O equipamento deverá ser portátil e desmontável, 
confeccionado predominantemente em MDF “medium density fiberboard” e apresentar tela de acrílico 
leitoso na cor branca medindo aproximadamente 470 x 470mm, fabricado pelo processo (CAST) para 
melhor qualidade óptica, possui projetor de luz, com medidas aproximadas 65 x 65 x 165mm, este, 
confeccionado predominantemente em aço carbono com tratamento anticorrosivo pelo sistema epóxi 
pó eletrostático, deverá possuir lâmpada bi-pino alógena de no mínimo 12V 30W fixada através de 
um soquete cerâmico com revestimento de mica, possui regulagem de foco através de manípulo com 
rosca M4; deverá possuir ventilação forçada para resfriamento da lâmpada, através de ventoinha 12V 
e saídas de ar, posicionadas no corpo do equipamento. Deverá acompanhar fonte de alimentação 
chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm com 3m de comprimento sem emendas, acompanhar também, 
instruções pedagógicas com roteiro adaptado de história para a realização de no mínimo uma mini 
peça teatral, bem como os personagens necessários para a realização do espetáculo. Medidas 
externas aproximadas quando montado; 650mm de altura, 710mm de largura e 450mm de 
profundidade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 
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Conjunto de 
Trânsito 

Conjunto confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito, impresso em silk screen, medindo 
aproximadamente 200x200mm cada; 16 suportes de aproximadamente 500mm de altura; 05 apitos; 
05 cones plásticos com aproximadamente 250mm; 05 coletes infantis; 01 semáforo elétrico com leds 
de alta luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 metros; bateria de 09 volts e chave seletora 
com 03 funções. Acondicionado em caixa de papelão.. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Túnel Lúdico 

Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida em mola espiral, medindo 315x63 
cm. Acondicionada em sacola de tecido em poliéster com zíper e alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de Xadrez e 
Dama 

Jogo fabricado em MDF e madeira, impresso em silk screen, com peças em plástico polipropileno e 
EVA, medindo aproximadamente 250x250x22mm, e a peça do rei medindo aproximadamente 50mm. 
Acondicionado em estojo de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Kit de Peças de 
Encaixe modelo I 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem montar modelos diversos como máquinas, 
meio de transportes e outros. Deverá indicado para crianças a partir de 5 anos e conter peças como: 
blocos de construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e pneus, rodas e pneus, polias etc. 
As peças deverão ser plásticas e encaixáveis não dependendo do uso de ferramentas. O kit deverá 
possibilitar a montagem de, no mínimo, 15 (quinze) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas 
orientações de montagens deverão constar em um guia impresso incluso no kit. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Kit de Peças de 
Encaixe modelo 

II 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem construir robôs móveis. Deverá ser 
adequado para crianças a partir de 8 anos. Para tanto, deverá conter peças como: blocos de 
construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e pneus, engrenagens, caixas de redução, 
pneus e rodas. As peças deste kit deverão ter o mesmo padrão do KIT PARA A INICIAÇÃO DA 
ROBÓTICA. O kit deverá permitir a construção de robôs seguidores de linha. Para tanto, deverá conter, 
além das peças estruturais, sensores, atuadores e uma unidade de controle. As peças deverão ser 
plásticas e/ou de metal, e encaixáveis não dependendo do uso de ferramentas. O kit deverá possibilitar 
a montagem de, no mínimo, 4 (quatro) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de 
montagens deverão constar em um guia impresso incluso no kit. Deverá conter, no mínimo: 2 sensores 
de toque; 1 sensor de linha; 2 motores contínuos ou servomotores e todos os cabos para conectar os 
componentes eletrônicos à unidade de controle. A unidade de controle deverá, no mínimo, possuir 
entradas/saídas que possibilitem a conexão e controle nas seguintes configurações: de pelo menos 
dois atuadores e dois sensores simultaneamente; já possuir programas pré-instalados e utilizar como 
fonte de alimentação conexão USB através de computador, baterias recarregáveis ou fontes externas. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 
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Livro de 
Intenções 

Pedagógicas 
Anos Iniciais 

Livro de Intenções Pedagógicas Anos Iniciais - (180 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 4x4 cores, 
Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A organização deste material 
possui um caráter operacional e didático. Apresenta as intenções pedagógicas dos recursos, jogos e 
brinquedos constantes no LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER – Ensino Fundamental- Anos 
Iniciais e busca enriquecer e dinamizar as práticas educativas por meio de sugestões de ampliação de 
estratégias didáticas frente ao uso dos materiais ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os contemplados 
na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico metodológico aos professores e 
coordenadores no planejamento das ações educativas voltadas ao atendimento dos alunos de 6 a 10 
anos. 
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Livro de 
Intenções 

Pedagógicas 
Infantil 

Livro de Intenções Pedagógicas Educação Infantil - (176 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 4x4 cores, 
Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A organização deste material 
possui um caráter operacional e didático. Apresenta as intenções pedagógicas dos recursos, jogos e 
brinquedos constantes no LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER – Educação Infantil, e busca 
enriquecer e dinamizar as práticas educativas por meio de sugestões de ampliação de estratégias 
didáticas frente ao uso dos materiais ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os contemplados 
na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico metodológico aos professores e 
coordenadores no planejamento das ações educativas voltadas ao atendimento das crianças de 0 a 6 
anos. 
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LOTE 04 
 

 
Item  Descritivo QTDE 

 
 

1 

 

Estante 
Organizadora 

Modular 

Estante Organizadora Modular: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. 
Formada por 4 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes, coloridas. A montagem é 
totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou acessórios para fixação. 
Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 1,87cm x largura 32,5cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 

844 

 
 

2 

 

Estante 
Organizadora 

Lúdica 

Estante Organizadora Lúdica: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações 
anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Formada 
por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico, cada 
uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de encaixes 
parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 
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Conjunto de 

Mesinha com 4 
cadeiras 

Super resistente, atóxica, higienizável e colorida, sendo o tampo da mesa nas medidas 
aproximadas de 750x750mm em formato quadrado fabricado em polipropileno com espessura 
aproximada de 45mm, com borda ao redor de toda a mesa medindo aproximadamente 30mm com 
diferença de altura para o centro do tampo de aproximadamente 3mm, contendo 12 parafusos 
fixados em sua estrutura interna de aço com espessura aproximada de 1,5mm. A mesa possui as 
4 pernas em aço com espessura aproximada de 1,5mm e diâmetro aproximado do tubo de 58mm 
com revestimento em pintura epóxi contra corrosão, possuindo fixação de 3 parafusos em cada 
perna. 

 

Possui sistema de regulagem de altura nas pernas através de tubo de inox de aproximadamente 
30mm em 30mm contendo 9 regulagens no total, sendo altura mínima da mesa de 360mm e 
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  máxima de 590mm. Possui sistema antiderrapante de borracha na sua extremidade. Medida 
aproximada 750x750x630 mm. Conjunto de 4 cadeiras Infantis fabricadas em polipropileno com 
acabamento arredondado propiciando segurança, possui espessura aproximada de 3,7mm no 
encosto e assento na parte central e aproximada de 4,2mm de espessura nas extremidades do 
encosto e do assento. 

 
Largura aproximada do assento de 280mm e encosto de 240mm, sendo super-resistentes com 
abas laterais para segurança e comodidade, tem o encosto vazado, sendo atóxico, higienizáveis e 
coloridas com capacidade para suportar até 100 kgs. Com pernas em formato de "v" e sistema 
antiderrapante na extremidade de cada perna propicia maior segurança e estabilidade no seu uso. 
Por seu design inovador propicia a otimização do espaço através do empilhamento. Medida 
aproximada 420x420x550 mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

844 
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Cama Infantil 

CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em 
polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 
4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, 
mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de 
um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam 
escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. 

 

Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura 
mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais 
dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. 
Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, 
vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés 
costurado. 

 
Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 
10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem 
ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. 
O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe 
das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que 
possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. 
Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir 
seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas 

 
Comprimento : 135cm, com tolerância de +/- 5%. 
Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. 
Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. 
Capacidade mínima: 50kg 
Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. 

 
Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO conforme 
as respectivas normas e métodos. 
• Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; 
• Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis 
e Eschericia; 

 
• Ação antiestática, ABNT NBR 14922:2013; 
• Ação anti-UV, ASTM G154, aproximadamente 200 horas; 
• Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; 
• Ação antichama, conforme UL94; 
• Resistência a impacto, pelo método IZOD, com resultado aproximadamente de 85 J/m. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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LOTE 05 

 
Item  Descritivo QTDE 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
Playground I 

Playground 2 Atividades - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti- 
UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo 
colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador 
pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha. 
Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para 
escoamento de água. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e 
reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 
150cm x altura 155cm x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 
 

 
87 
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Playgound II 

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por 
escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua, 
balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo 
cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de carro com volante 
e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com 
drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 
339cm (largura) x 155cm (altura) x 245cm (comprimento). Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de 
Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Playground III 

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por 
escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador tubo com sustentação, uma 
escada com 5 degraus confeccionada em madeira plástica, com estrutura em metal, guarda-corpo 
metálico com dupla proteção contendo pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com 
rampa contínua, ponte de passagem, aro de basquete e jogo da velha com nove faces (opcional). 
Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Desenvolvido com um 
conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com acabamento 
arredondado. Dimensões aproximadas: largura 417cm x altura 198cm x comprimento 339cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - 
Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no 
mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima 
de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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Playground IV 

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por 
duas escaladas contendo 5 degraus cada com orifícios vazado, um escorregador tubo, dois 
escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico duplo com 
acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico 
rotomoldado com trava de segurança, aro de basquete e painel simulador de carro com volante e 
marcha. Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Produto com 
acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) x 212cm (altura) x 520 
(comprimento). Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 
 

 
87 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque I 

Parque I - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo de 
reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo duas torres, em 
alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 
90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e uma cobertura com área mínima de 1,7m² em polietileno 
e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo 
de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com 
pelo menos as seguintes atividades: 2 escorregadores grande, em polietileno rotomoldado com 
mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo 
de 1,5m de comprimento ; 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com 
guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as 
colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada com no mínimo 3 
degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em 
tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos 
metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 4 portais de passagem 
com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas. Todos os parafusos, porcas e arruelas 
utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de 
qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente 
as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, 
obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O 
brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso 
de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa 
Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso 
Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT 
NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Parque II 

Parque II - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo 
de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em 
alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 
90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno 
e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo 
de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com 
pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno 
rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno 
rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em 
polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço 
carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 
escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 
4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 “, fixada à torre e ao 
solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno 
rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo 
aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90º com diâmetro 
aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo 
aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido 
oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e 
guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4”, medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 
portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades 
laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, 
porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado 
deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez 
e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, 
obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O 
brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de 
concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa 
Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso 
Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT 
NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Parque III 

Parque III - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo 
de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, com 
colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima 
de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. 
Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em 
aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / 
dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com 
travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às 
laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, 
fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 “, fixada à torre e ao solo/piso; 1 
escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 
2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo 
aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange 
em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em 
polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados 
a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 
rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro 
inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro 
mínimo de 3/4”, medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em 
polietileno rotomoldado; 1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8”, com cordas de 
14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas 
em nylon 14 com junções em plástico injetado; 

 
1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em 
composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com 
grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo 
de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico 
em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas 
inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às 
colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 
1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço 
inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti 
UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto 
estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização 
e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para 
fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de 
Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências 
da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 
185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria 
prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da 
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da 
ABNT NBR 14922:2013. 
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Parque IV 

2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos 
de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos 
de tubos com diâmetro de 1”, com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso;1 descida de 
bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ , fixada à torre e ao solo/piso; 2 
portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades 
laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, 
porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado 
deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez 
e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, 
obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi.O 
brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de 
concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa 
Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso 
Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT 
NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Túnel Lúdico 

Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático que garantam resistência a 
intempéries. Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de rotomoldagem, acoplamento dos 
módulos por encaixes e sistemas de fixação que não fiquem exponham riscos as crianças. Deve 
possuir formato lúdico de trenzinho com chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permitam 
visualização interna. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da 
vida útil. Dimensões aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Casinha de 

Boneca 

Casinha de Boneca Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas com aditivos 
anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Deve possuir 
aberturas em pelo menos três lados, telhado duas águas, tábua de passar com ferro, balcão externo 
na janela, porta vai e vem com telhado pestana, pia com fogão e balcão de cozinha, janela de correr, 
janela colonial e soleira. As paredes devem possuir textura que simulam uma construção real interna 
e externamente. Dimensões aproximadas: largura: 125 cm x altura 138 cm comprimento 155 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem 
após o término da vida útil. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Escorregador com 

Balanço 

Escorregador com Balanço - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais 
com formato lúdico de elefante com trombina que serve de cabide, além de contribuir para o aspecto 
lúdico , proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as 
laterais com sistema de travamento com rosca, cadeira de balanço com encosto, trava de segurança 
e corda de 8mm. Início da rampa e degraus com textura antiderrapante. Possuir acabamento livre 
de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir 
reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 182 cm x altura: 115 cm x 
comprimento: 165 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Escorregador 

Pequeno 

Escorregador Pequeno – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais 
com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável que serve como cabide em um dos lados e 
no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior 
estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as laterais. Degraus e início da 
rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. 
As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e 
Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Escorregador 

Grande 

Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado em laterais 
com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em um dos lados e 
no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam maior 
estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixadas por uma barra central. Degraus 
e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas 
ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. 
Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gangorra 1 Lugar 

Gangorra 1 lugar - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático 
para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da 
coloração. Em peça única, com 1 par de manoplas. Textura antiderrapante no assento, no encosto 
para a s costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas 
ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. 
Dimensões aproximadas: largura 28cm x altura 50cm x comprimento: 90 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gangorra 2 
Lugares 

Gangorra 2 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Em peça única, com 2 pares de manoplas. Textura antiderrapante no assento, no 
encosto para as costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes 
pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o 
término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 115 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gangorra 3 

Lugares 

Gangorra 3 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Em peça única, cores diversas, com 4 pares de manoplas duplas para o uso 
simultâneo por até três crianças, garantindo total segurança inclusive na posição central. Textura 
antiderrapante no assento e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes 
pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o 
término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 42 cm x altura: 48 cm x comprimento: 145 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 
2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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Gira-gira 3 
Lugares 

Gira-gira 3 Lugares – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e 
antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Colorido, contendo: 
base, três assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para os pés, volante central fixo e eixo 
central metálico. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: altura: 53cm x 
diâmetro: 97cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de 
no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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Gira-gira 4 
Lugares 

Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Composto por 4 assentos, volante, base e eixo central metálico. Acabamento livre de 
rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir 
reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura: 60cm x diâmetro: 155cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 
2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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Kit Gol 
Desmontável 

Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves com laterais vazadas, com todas 
as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe, sem necessidade de parafusos 
ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As 
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e 
Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Kit Volêi 

Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para 
maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. 
Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes de 
vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. Acompanha rede em malha 
de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; 
comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria 
prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da 
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da 
ABNT NBR 14922:2013. 
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Kit Basquete 
Infantil 

Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade 
da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, 
haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede 
em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura 
Máxima: 228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria 
prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da 
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da 
ABNT NBR 14922:2013. 
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LOTE 06 
 

 
Item  Descritivo QTDE 

1 Piscina de 
Bolinhas 

Piscina de bolinhas – conjunto contendo 5 peças medindo aproximadamente 1,50m x 1,50x x 0,30m 
em formatos curvos e circular, confeccionado em espuma de alta performance não tóxica na 
densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado impermeável, antialérgico e não toxico. 
Costuras reforçadas, peças interligadas por velcro com reforço externo, zíper com cursor niquelado 
protegido por bolso. (Não acompanha as bolinhas). Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

210 

2 Circuito de 
Atividades 

Circuito de Atividades - conjunto de espumados contendo 14 peças, medindo aproximadamente 
1,80m x 1,80m x0,90m, base central, escada, escada ondulada, rampa, rampa escorregador, tapete 
triangulo, quadrados vasados, e quadrado. Cores variadas, confeccionado em espuma de alta 
performance não tóxica na densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado impermeável, 
antialérgico e não toxico. Produto certificado pelo Inmetro. Acompanha Guia de orientação didático- 
pedagógica - deverá apresentar uma fundamentação teórica e metodológica baseada nos 
documentos oficiais do MEC e em autores que sustentam o papel do lúdico no desenvolvimento 
infantil no processo de ensino e aprendizagem. 

 
Deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 
• Ludicidade e infância - abordar aspectos históricos, sociais e educacionais nos quais a infância e 
o processo lúdico estão inseridos, considerando o desenvolvimento infantil. 
• Concepções e aplicações do lúdico na Educação Infantil – apresentar questões da cultura infantil, 
da escola e o papel do educador no processo de formação da criança. 
• Orientações e sugestões de práticas para o uso educacional do centro de atividades psicomotoras. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 50 

 

 

 

TABELA “B” (Cota Reservada) 
 

 
Item  Descritivo QTDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto para 
berçário. 

Conjunto para berçário com aproximadamente 49 peças para o desenvolvimento corporal, 
formado por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, 
revestido em tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e 
duradoura feita em transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando 
precisar, para fixar as peças. Sendo: 1 – retângulo com abas medindo aproximadamente 
70x50x10cm. 1 encosto medindo aproximadamente 60x50x15cm. 1 círculo medindo 
aproximadamente 60x10cm interno aproximadamente 20x10cm. 2 semi -círculo medindo 
aproximadamente 1,20x60x20cm, 1 círculo medindo aproximadamente 1,20x1,20x3cm. com 
suporte transparente para inclusão de atividades. 5 triângulos medindo aproximadamente 
45x50x5cm, 1 escada medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 baixo relevo medindo 
aproximadamente 45x45x20cm, 2 rampas medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 rampa 
ondular medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
70x70x20cm. 1 quadrado medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 retângulo medindo 
aproximadamente 40x15x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x15x15cm, 1 
triângulos medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 semi círculo medindo aproximadamente 
30x15x20cm, 2 retângulo medindo aproximadamente 60x30x20cm, 2 retângulo ondular medindo 
aproximadamente 60x25x20cm. 1 – Rampa medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 quadrado 
medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 escada medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 
lombada medindo aproximadamente 60x30x10cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 
60x60x5cm, 1 arco medindo aproximadamente 60x60x10cm, 1 lombada medindo 
aproximadamente 30x60x10cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 40x30x10cm. 4 – 
Cilindro medindo aproximadamente 18x40x40cm todas impressas com motivos de profissão 
contemplando um quebra-cabeça com 6 profissões. 1 escada medindo aproximadamente 
30x60x60cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 2,16x1,90x3cm, 6 trapézios medindo 
aproximadamente 1,05x40x30cm. acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos 
educadores com registro no isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 
páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma (português) com conteúdo de orientação 
para utilização do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 
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Conjunto 

maternal 1 

Conjunto maternal 1 com aproximadamente 66 peças para o desenvolvimento corporal, formado 
por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em 
tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em 
transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar as 
peças. sendo: 2 retângulos medindo aproximadamente 60x15x15cm, 2 cilindros medindo 
aproximadamente 60x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 30x30x60cm, 2 meio 
cilindro medindo aproximadamente 30x60x60cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 
40x15x15cm, 2 cilindros medindo aproximadamente 40x15x15cm, 2 bases medindo 
aproximadamente 60x60x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 60x15x80cm, 2 
retângulos ondular medindo aproximadamente 10x60x80cm, 1 retângulo com ondulação em alto 
relevo medindo aproximadamente 70x60x35cm, 1 retângulo com ondulação em baixo relevo 
medindo aproximadamente 70x60x30cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 
60x80x10cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 70x50x10cm, 1 triângulo ondular 
medindo aproximadamente 30x50x10cm. 
12 – cilindros medindo aproximadamente 40x40x5cm todas com impressão frente de expressões 
faciais e verso com o nome da expressão, satisfeito, zangado, confuso, alegre, assustado, feliz, 
triste, surpreso, tímido, preocupado, admirado, cansado. 
3 pneus medindo aproximadamente 40x20x20cm, 3 pneus medindo aproximadamente 

68x30x20cm, 3 pneus medindo aproximadamente 80x40x40cm. 4 triângulos medindo 
aproximadamente 60x80x5cm, 1 escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 2 rampa 
medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 rampa ondular medindo aproximadamente 
30x60x60cm, 1 base medindo aproximadamente 30x60x60cm. 2 rampas medindo 
aproximadamente 40x30x10cm 2 rampas medindo aproximadamente 45x30x30cm, 1 semi- 
círculo medindo aproximadamente 30x30x60, 2 círculos com base medindo aproximadamente 
20x60x60cm e 1 círculo medindo aproximadamente 30x60x60cm. 1 cilindro medindo 
aproximadamente 15x60cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 20x60cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 30x60cm. 2 assentos comprimido medindo aproximadamente 50x50x50cm 1 
quadrado medindo aproximadamente 50x50x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para 
capacitação dos educadores com registro no isbn em impressão colorida para o professor com 
no mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma ( português) com 
conteúdo de orientação para utilização do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e 
garantia de 6 meses. 
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Conjunto 
maternal 2 

Conjunto maternal 2 com aproximadamente 54 peças para o desenvolvimento corporal, formado 
por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em 
tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em 
transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar as 
peças. sendo: 6 cilindros medindo 0,28x0,28x0,5cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 
1,50x,60x5cm, 4 bases em forma de u medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 rampa 
medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 
retângulos medindo aproximadamente 1,20x30x30cm, 2 meio pneus medindo aproximadamente 
1,20x30x60cm. 1 rampa medindo aproximadamente 50x50x50cm, 1 escada medindo 
aproximadamente 50x50x50cm, 1 cubo medindo aproximadamente 40x40x40cm, 1 retângulo 
medindo aproximadamente 1,00x30x20cm, 3 retângulos medindo aproximadamente 
30x20x20cm. 1 rampa medindo aproximadamente 40x30x10cm, 3 círculos com base medindo 
aproximadamente 60x60x10cm, 1 lombada medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 baixo 
relevo medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 tapete ondular medindo aproximadamente 
60x60x10cm. 4 – retângulos medindo aproximadamente 1,00x60x5cm, 4 quadrados medindo 
aproximadamente 60x60x5cm, 4 triângulos medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 retângulo 
medindo aproximadamente 1,00 x 20 x 20cm, 1 retângulo medindo 60x20x30cm, 2 retângulos 
medindo aproximadamente 60x20x20cm, 1 túnel medindo aproximadamente 60x50x50cm, 1 
cilindro medindo aproximadamente 25x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 
25x10x10cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 25x10x5cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 60x15x15, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x20x20cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 60x30x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos 
educadores com registro no isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 
páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma ( português) com conteúdo de 
orientação para utilização do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 
meses. 
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LOTE 2 

Item  Descritivo QTDE 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Kit de 
Multiatividades 

com 11 
brinquedos 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 10 brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Palhaço Patibum com 13 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17x16x36,5cm; 
2 – Tartaruga com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 23,5x17,5x15cm; 
3 – Peixe com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 26x17x14cm; 
4 – Pirâmide de Formas Geométricas com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 
13x13x19cm; 
5 – Locomotiva com 15 peças de encaixe medindo aproximadamente 25,5x13,5x22cm; 
6 – Palhaço Pierrô com 19 peças de encaixe medindo aproximadamente 14x14x27cm; 
7 – Urso Encaixe com 27 peças de encaixe medindo aproximadamente 10,5x10,5x28cm; 
8 – Palhaço Trevo com 12 peças de encaixe medindo aproximadamente 11x11x25,5cm; 
9 – Palhaço Argoleco com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 9x9x18,5cm; 
10 – Cachorro Alegria com 22 peças de encaixe medindo aproximadamente 51,5x14,5x13cm; 
11 – Bola Bem Bolada com 09 peças de encaixe medindo aproximadamente 9,5x9,5x9,5cm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do INMETRO. 
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Kit de 

Multiatividades 
com 07 Animais 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, 07 brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Galinha com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
2 – Galo com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
3 – Pato com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
4 – Dog Legal com 11 peças de encaixe, medindo aproximadamente 20,5x10x17,5cm; 
5 – Patinho com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17,5x11,5x14,5cm; 
6 – Gato Encaixes com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 10,5x10,5x16cm; 
7 – Cachorro Bola com 06 peças de encaixe, medindo aproximadamente 11,5x11,5x15cm; 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

250 

 
3 

 
Jipe 

Brinquedo de encaixe no formato de jipe, contendo 16 peças coloridas e grandes. Confeccionado 
em plástico atóxico de alto brilho. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 
125 

 
4 

 
Amiguinhos 

Kit de encaixe confeccionado em plástico atóxico de alto brilho em formato de bichinhos (coelho, 
cachorro, elefante e galinha), contendo 50 peças coloridas e grandes. Kit acondicionado em 
sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 

 
5 

 
Polibol 

Kit em formato de estrelas coloridas com 06 pontas arredondadas, o centro da estrela é um círculo 
aberto. Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contendo 55 peças. Medida aproximada 
de cada peça: 12 cm de diâmetro. Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo 
certificado do INMETRO. 
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Mil Idéias 

Kit de encaixe com 160 peças coloridas e grandes, confeccionadas em plástico atóxico de alto 
brilho, sendo: PEÇAS RETANGULARES VAZADAS, PEÇAS QUADRADAS VAZADAS, PEÇAS 
CIRCULARES VAZADAS e PEÇAS EIXO 
Medidas aproximadas das peças variando entre: peça maior: 20cm e peça menor: 08cm. Kit 
acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

125 

 
 

7 

 

Conjunto de 
Encaixes 

Conjunto de encaixe por click confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 500 
peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. Peças nos formados: barras com 
três encaixes, barras com dois encaixes, meia lua e peças no formato U. Medidas aproximadas 
das peças variando entre: peça maior: 15cm e peça menos 06cm. Acondicionado em sacola de 
PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

125 

 
 

8 

Blocos de 
encaixe 

Expressões e 
Emoções 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém peças coloridas 
divididas em duas partes encaixáveis. Peças ilustradas nos quatro lados, formando vinte quebra- 
cabeças de expressões e emoções. Contém 10 peças de dimensões seguras, para que não sejam 
engolidas. MEDIDAS APROXIMADAS Cada peça: 10cmx10cm. Acondicionado em sacola de 
PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 
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Conjunto de 
Maxi Blocos 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho com peças grandes e 
coloridas. Contém 25 peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. MEDIDAS 
APROXIMADAS: peça maior: 20 cm x 10 cm x 10 cm e peça menor: 10 cm x 5 cm x 5 cm. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 
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10 

 

Engrenagens 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 550 peças 
coloridas com encaixes por meio de pinos para a montagem de engrenagens, roldanas e bonecos. 
MEDIDAS APROXIMADAS: peça maior: 10cm e peça menor: 03cm. 
Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 

125 

 
11 

 
Conexões com 

Encaixe 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém 300 peças 
coloridas no formato de tubos simples, tubos cruz, tubos T, tubos cotovelo e rodinhas com eixo. 
Medida aproximada de cada peça de 07cm. Material acondicionado em sacola de PVC cristal com 
zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 
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Dominó de 
Pontos 

Conjunto Dominó Tradicional de Pontos - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 

125 

 

13 
Dominó de 

Frutas e 
Legumes 

Conjunto Dominó de Frutas e Legumes - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com 
encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 

125 
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Dominó de 
Animais 

Conjunto Dominó de Animais - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com encaixe 
tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS APROXIMADAS 
Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado 
do INMETRO. 

 

125 

 

15 
 

Dominó de 
Frutas em Libras 

Conjunto Dominó de Frutas em Libras - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com 
encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 

125 

 

16 
 

Dominó Tátil 
Conjunto contendo 28 peças com pontos coloridos em alto relevo, confeccionados em madeira 
ou plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de 
cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 

125 
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Memória Tátil 
de figuras 

Geométricas 

Conjunto contendo 20 peças com as figuras em alto relevo. Confeccionado em madeira ou 
plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de cada 
peça: 5 cm x 5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 

 

18 

 

Alfabeto em 
Braille 

Conjunto confeccionado em plástico, contendo 31 peças com desenhos das letras em alto relevo. 
Inclui o “ç” e sua correspondência em braille no verso. Acondicionado em caixa de plástico com 
tampa. Medidas aproximadas de cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 

125 

 
19 

 
Bambolê 

Bambolê Modular desmontável confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. Contendo 06 
módulos em 03 cores. Medida aproximada: 75cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem 
plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
1250 
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Fantoches de 

Animais 

Conjunto de Fantoches de Animais confeccionado em tecido velvet, em cores vivas com detalhes 
coloridos estampados, enchimento em fibra siliconada, boca/bico articulados. Contém 5 
fantoches: arara, girafa, jacaré, sapo e tucano. Acondicionados em embalagem plástica. Medidas 
aproximadas de cada peça: 30 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 
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Boneca Menina 
Negra 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, acompanhado de 
blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões 
aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 
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Boneco Menino 
Negro 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de blusa e fralda 
em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. 
Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 

500 

 
23 

 
Boneca Menina 

Branca 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, acompanhado de 
blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões 
aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
500 

 
24 

 
Boneco Menino 

Branco 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de blusa e fralda 
em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. 
Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
500 

 

25 
 

Túnel Lúdico 
Túnel Lúdico, confeccionado em bagum colorido, revestido com mola espiral, medindo 4 m 
comprimento x 50cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem plástica. Contendo certificado 
do INMETRO. 

 

250 

 
 
 
 

 
26 

 
 
 

 
Baú Pedagógico 

com 10 
Brinquedos 

Baú Pedagógico com 10 Brinquedos, composto por: 

1 – Dominó de Formas Geométricas, 

2 – Jogo de Pinos, 

3 – Prancha de seleção, 

4 – Relógio, 

5 – Bate Pinos, 

6 – Passa Figuras, 

7 – Dominó Tradicional, 

8 – Cubos de Encaixe, 

9 – Pula Corda, 

10 – Material Dourado Individual com 111 peças 
Brinquedos acondicionados em baú de madeira com tampa e alça em corda de nylon, medindo 
55x35x30cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

 
250 
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Jogo de Xadrez 

Jogo de Xadrez, confeccionado em poliestireno, base com feltro e chumbada, rei com 10cm 
altura, peças na cor preta e branca, tabuleiro sintético de 45x45cm com saco em tecido para 
guardar o jogo. Contendo certificado do INMETRO. 

 
250 

 

28 

 

Alfabeto Móvel 
Degrau 

Alfabeto Móvel Degrau, confeccionado em M.D.F com 130 peças e 1 expositor, com letras de 

forma serigrafado com tinta atóxica. Sendo: consoantes e vogais - um lado maiúsculas em letra 

de forma e no outro lado minúsculas em letra de forma. Cada peça da letra mede 6,5x2,5cm. Base 

do expositor medindo aproximadamente: 38x20x20cm. Acondicionado em embalagem 
plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 

125 

 
 
 

 
29 

 
 
 

Blocos de 
Encaixe Macro 

Blocos 

Blocos de Encaixe Macro Blocos, conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de 

alto brilho, de cores vivas, contendo 100 peças de diversos encaixes e formatos. Acondicionado 

em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Medidas aproximadas das peças: 

Bloco com 1 pino: 07x03x03cm 

Bloco com 2 pinos: 07x06x03cm 

Bloco com 3 pinos: 07x09x06cm 

Bloco com 4 pinos quadrado: 06x06x06cm 

Bloco com 8 pinos sem roda: 07x12x06cm 

Bloco com 4 pinos: 07x12x03cm 

Bloco com 8 pinos com roda: 08x17x09cm 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 

250 

 
30 

 
Big Construtor 

Big Construtor, conjunto confeccionado em madeira de lei de 20mm, impresso em silk screen 

contendo 50 peças. Acondicionado em caixa de madeira. Medidas aproximadas: 12x 06x 

2,5cm. Contendo certificado do INMETRO 

 
125 

 
 
 
 

LOTE 3 

Item  Descritivo QTDE 

 
 

1 

 
 

Ábaco Aberto 

Produzido em madeira, base medindo aproximadamente 325x60x20mm, 5 hastes em madeira 
medindo aproximadamente 270mm de altura X 10mm de diâmetro, 50 argolas coloridas em 
plástico poliestireno atóxico de alto brilho, medindo aproximadamente 10mm de altura X 35 mm 
de diâmetro, possuindo orifício ao centro medindo aproximadamente 11mm de diâmetro, 
representando unidade, décimo, dezena, centena e milhar. Acondicionado em embalagem 
plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Acondicionado em embalagem plástica. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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2 

 

Ábaco de 
Seriação 

Produzido em madeira, a base medindo aproximadamente 340x70x17mm, possúi 9 hastes de 
aproximadamente 230mm de altura x 11mm de diâmetro; 45 argolas coloridas em plástico 
poliestireno atóxico de alto brilho, com aproximadamente 11mm de altura x 34mm de diâmetro. 
As argolas possuem um orifício ao centro de aproximadamente 11mm de diâmetro, e representam 
quantidade de 1 a 9. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Acondicionado em embalagem 
plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

3 

 

Alfabeto em 
Braille 

Conjunto de 40 celas confeccionadas em EVA, que apresentam as letras em Braille, medindo 
aproximadamente 97x68x6mm cada. Apresenta todas as letras do alfabeto, incluindo o Ç, as 
letras acentuadas do português e o sinal de letra maiúscula, em pontos de 10mm. Todas as celas 
apresentam recorte no canto superior direito para indicar a posição correta das letras. 
Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 
 

4 

 
Alfabeto com 

Associação de 
Imagem e Letra 

Jogo com 49 peças que se encaixam em duas partes e formam 26 quebra-cabeças que fazem a 
associação da imagem e letra inicial da escrita. Medem aproximadamente 127x113x2,8mm. 
Confeccionados em MDF e impressos em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

5 
 

Alfabeto Libras 
Conjunto contendo 26 placas em EVA, cada uma na medida 97x146x6mm, impresso em silk- 
screen, apresenta as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

212 

 

6 
Alfabeto com 
Ilustrações 

Produzido MDF, ilustração em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que 
formam 26 placas de 68x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

7 
Alfabeto com 

Ilustrações em 
Libras 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, 
que formam 26 placas de aproximadamente 120x52x2,8mm. Acondicionado em caixa de madeira. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

8 
Alfabeto 

Recortado em 
MDF 

Produzido em MDF, com 60 peças em letra de fôrma maiúscula de 48x52x2,8mm cada. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
9 

 
Alfabeto em 

Sílabas 

Produzido em EVA e impresso em silk screen, contém 354 peças de aproximadamente 
39x41x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
212 

 

10 
Jogo para 

Aprendizado 
das Horas 

Composto por 24 peças que foramam 12 quebra cabeças, contendo 2 encaixes, com impressão 
colorida em policromia, produzidas em MDF, cada um medindo aproximadamente 
144x72x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bandinha 
Rítmica 

Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC transparente com 
zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 
280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, 
lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- 
Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160x240mm de 
diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem 
farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá 
mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, 
medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, 
confeccionado em metal, medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento 
cromado companhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, 
confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros 
confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal 
cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho 
infantil, confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira 
lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, 
com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, 
medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e 
chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, 
lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato 
(par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com 
cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal 
cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado em 
plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de plástico 
ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola 
(par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, 
medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira 
roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado 
em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - Um 
triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta metálica do mesmo 
material e acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo Bingo do 
alfabeto 

Contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 126x116x2,8mm; 500 
marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula (48x52x5,6mm) e 01 sacola 
confeccionada em tecido. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 
13 

 
Jogo Bingo 
com libras 

Produzido em MDF e marcadores em EVA, impresso em policromia, sendo 20 tabuleiros em MDF 
medindo 105x98mm, 45 marcadores em borracha EVA, 26 letras de forma maiúscula 
(48x52x5,6mm). Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

14 

 

Blocos de 
Encaixar com 

Imagens 

Conjunto de blocos confeccionados em plástico Polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 15 
peças coloridas divididas em três partes encaixáveis. As peças são ilustradas nos quatro lados, 
possibilitando combiná-las e formar diferentes imagens. Cada peça mede aproximadamente 
82x82mm, tamanho seguro e aconselhável para crianças pequenas. Acondicionado em sacola de 
PVC cristal com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

15 

 

Blocos Lógicos 

Produzido em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças em 4 
formas geométricas diferentes e 3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 
21x42x6mm e a maior 73x73x18mm. desenvolve noções de figuras geométricas, conjuntos, 
espessura, tamanho, cores. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
16 

 
Bola de Bobath 

Confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 730mm de diâmetro. 
Acondicionada em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
352 

 
 

17 

 
 

Boneco com 
Cela Braille 

Medindo aproximadamente 470mm, confeccionado com teciodos antialérgicos e laváveis: plush, 
malha de algodão, pluminha e pelúcia de diversas cores. Com revestimento de fibra siliconada e 
tras uma placa de MDF acoplada ao tronco. O cabelo é de fio acrílico e o rosto é composto por 
olhos, boca e nariz bordados em duas cores. O boneco vem vestido com shorts, cinto com botão 
de pressão, tênis com cadarço e uma camiseta com velcro e zíper nas costas. Na parte frontal, 
traz seis botões móveis confeccionados em EVA, com velcro, que representam os pontos Braille. 
Vem acompanhado de uma mochila para guardar os botões. Acondicionado em embalagem 
plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

18 
 

Caixa 
Numerada com 

Braille 

Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. 
Cada caixa possui na sua tampa, números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em 
algarismos arábicos. No interior de cada caixa, traz objetos iguais, em quantidade correspondente 
ao número escrito na tampa. Acondicionados em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

19 

 

Jogo de para 
aprendizado 
monetário 

Material para trabalhar com situações problema que envolvem o Sistema Monetário Brasileiro, 
contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 notas de 2 reais, 
100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas 
de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido 45x100mm imitando as 
notas do Real. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões 
300x150mx40mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 
20 

 
Caixa Tátil 

Produzida em EVA, medindo 240x240mm, contém 6 placas de 8mm de espessura que formam o 
cubo com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

212 

 

21 
 

Conjunto 5 
Jogos 

Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, contém 05 jogos de 
tabuleiro de 225x245mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado em 
estojo de madeira medindo 249x273x58mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 
22 

 
Conjunto de 

Letras e 
Números 

Confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, 
sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de 
vogais, cada uma medindo aproximadamente 29mm. Acondicionada em sacola de PVC 
transparente com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

142 

 

23 
 

Animais com 
Filhotes 

Produzido em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contém 5 animais: porca, 
coelha, vaca, galinha, tartaruga fêmea, medindo aproximadamente 240mm cada. Com abertura 
de zíper, cada animal carrega em seu interior os respectivos filhotes. Acondicionado em 
embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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24 

 
 

Coleção de 
Aramados 

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo 
de PVC flexível. Contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, sendo: Aramado 
Triangular, medindo aproximadamente 390x243x135mm. Aramado Ondular, medindo 
aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Montanha-russa, medindo aproximadamente 
265x345x210mm. Aramado Espiral, medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado 
Entrelaçado, medindo aproximadamente 390x292x135mm. Aramado Acrobático, medindo 
aproximadamente 305x315x135mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

142 

 

25 

Jogo de 
Construir 

palavras em 
Braille 

Conjunto confeccionado em EVA, contém 84 peças recobertas de plástico poliestireno, medindo 
62x58x6mm cada. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e braille, e incluem o sinal de 
maiúscula e o Ç. Todas as peças apresentam marcação no canto superior direito para indicar a 
posição correta das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

26 
 

Jogo Círculo de 
Frações 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 12 círculos divididos de 1 
inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com 135mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. 
Acompanham 3 placas de EVA medindo 160x160x4mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

212 

 
27 

Dominó 
Abstração das 

partes 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
493 

 
28 

Dominó de 
Adição 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
212 

 

29 
Dominó de 

Associação de 
Ideias 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
30 

Dominó de 
Alfabetização 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

493 

 
31 

Dominó de 
Figura e 
Sombra 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
282 

 

32 
Dominó de 

Figuras 
Geométricas 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

33 
 

Dominó de 
Metades 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 

34 
Dominó de 
Quantidade 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

35 

 
Dominó de 
Texturas 

Confeccionado em MDF, contém 28 peças memdindo 34x72x6mm cada uma. Cada peça 
apresenta uma divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de 
profundidade, nos quais estão dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa 
de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 
1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

 

36 
Dominó de 

Divisão 
Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

37 
Dominó de 

Divisão Silábica 
Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
38 

Dominó de 
Frases 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
493 

 
39 

 
Dominó de 

Multiplicação 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
493 

 
40 

 

Dominó de 
Subtração 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 
34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
212 

 

41 

 
Jogo de 
Desenho 

Material didático para desenhar imagens simétricas por meio de um espelho que reflete uma 
imagem qualquer. O material possibilita o desenvolvimento de habilidades de desenho e permite 
trabalhar conceitos de geometria plana e simetrias. Dimensões aproximadas: 310x195mm. 
Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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42 

 

Jogo Esquema 
Corporal 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06 
placas medindo 230x230x5,6mm e 04 placas medindo 345x230x5,6mm), 01 boneco articulado 
medindo 580mm e 01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
43 

Jogo de 
conscientização 

sobre 
recolhimento 

seletivo de lixo 

Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em MDF, de 318x188x2,8mm: 60 fichas ilustradas 
em cartão dúplex, de 42x42x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

44 
Conjunto de 

Fantoches de 
Animais 

Domésticos 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, o jogo contém 10 fantoches (cavalo, 
cachorro, coelho, pato, vaca, galo, ovelha, porco, gato e papagaio), medindo aproximadamente 
292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

 
45 

Conjunto de 
Fantoches de 

Animais 
Selvagens 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, 
macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano), medindo aproximadamente 
292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

 

46 
Conjunto de 

Fantoches de 
Família Branca 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo contém 
06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm de altura cada 
um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

352 

 

47 
Conjunto de 

Fantoches de 
Família Negra 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo contém 
06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm de altura cada 
um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

352 

 
 

48 

 
 

Jogo de Letras 

Confeccionado em papel cartão tríplex 300g/m², contem 145 cartas, sendo 5 jogos completos do 
alfabeto e 3 jogos de vogais, cada carta medindo aproximadamente 86x52mm. O baralho 
apresenta letras do alfabeto no centro da carta e nas extremidades a mesma letra escrita nas 
versões manuscrita e de imprensa maiúscula e minúscula. Acondicionado em sacola de PVC 
cristal. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

49 

 

Jogo de 
Operações 

Matemáticas 

Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com ilustração em policromia, sendo 2 placas 
para registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e uma 
placa com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo 220x145x2,8mm; 
dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

212 

 
 

50 

 

Jogo para 
Estimular as 

Cantigas 
Folclóricas 

Composto por caixa que armazena roleta com as propriedades do som, um microfone de plástico, 
cartelas no tamanho 30x20 cm onde são impressas e ilustradas 10 cantigas folclóricas com 
laminação fosca frente e verso, 10 cartões medindo 5x5cm com imagens referentes as cantigas 
e 1 suporte de cabeça em eva. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor 
apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos 
didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 

212 

 

51 
Jogo de 

Encaixe de 
Números 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 20 peças encaixadas em duas partes, 
que formam 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 98x126x2,8mm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

52 
Jogo de 

Amarelinha 
Confeccionado em bagum de um lado e lona vinílica do outro. Possui as seguintes dimensões 
800x2200mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

142 

 

53 
 

Jogo da Velha 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro de 3mm com abertura circular em todos os espaços, medindo 
23,5x23,5mm. Acompanham 10 peças em madeira, sendo 5 em formato de X e 5 em formato de 
círculo. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

54 
 

Jogo de Damas 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro em madeira adaptado, medindo 35x35cm, possui abertura circular em 
todos os quadrantes. Acompanham 36 círculos em madeira com pino para encaixe no tabuleiro e 
em outras peças para ser formada a dama. Acondicionada em embalagem plástica. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 
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55 

 

Jogo 
Pedagógico de 

Refeição 

Composto por caixa com 7 tabuleiros medindo 42 cm x 30 cm com ilustração de pratos, 7 
tabuleiros no formato de cardápios medindo 42cm x 30 cm dobrados com 3 vincos produzidos e 
acoplados cartão com cartão e laminação fosca frente e verso. 42 cartas com imagens de 
diferentes alimentos e uma roleta. Acompanha o jogo um livreto de apoio pedagógico para o 
professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, regras do jogo, 
percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os 
alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

56 Jogo 
Pedagógico de 

encontrar 
difereças 

Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 175x175x2,8mm, e 25 cartas em papelão 
empastado dúplex, de 78x48x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de 
madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

57 

 
Jogo 

Pegagógico de 
Frutas 

Composto de caixa que armazena 36 peças tamanho aproximado de 100 x 200mm, cartão 
acoplados horle e laminação fosca frente e verso. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, 
regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 
proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 
 

58 

 
 

Jogo 
Pedagógico de 

Contar 
Histórias 

Composto por caixa com 6 tabuleiros acoplados em cartão/ cartão no tamanho 20cm x 40 cm, 18 
cartas ilustradas e 6 cartelas com tamanho 20cm x 15 cm com fábulas escritas em 3 parágrafos, 
produzidas em cartão 300 g, com laminação fosca. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de aprendizagem, 
regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo com 5 
proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 
59 

Jogo de 
Palavras 

Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado dúplex, de 72x52x2,5mm, impressas em 
policromia, e 01 ampulheta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
212 

 
 

60 

 
 

Jogo 
Pedagógico 

Monta Animais 
e Palavras 

Composto por caixa contendo 60 cartas, medindo 6x9cm produzidas em papel couché 300 gr e 
laminação fosca, 5 tabuleiros medindo 40cm x 30 cm com laminação fosca e 30 peças em eva 
5mm que formam animais em 3d, contendo cada um deles 6 partes. Acompanha o jogo um livreto 
de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do jogo 
com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 
 
 

61 

 
 

Jogo 
Pedagógico de 

Compras 

Confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo aproximadamente 385x285x2,8mm, 1 
tabuleiro medindo aproximadamente 150x290x2,8mm, 4 cartelas carrinho de compras medindo 
aproximadamente 165x103x2,8mm, 16 cartas lista de compras em cartão duplex medindo 
aproximadamente 74x49mm, 96 cartas em cartão duplex medindo aproximadamente 39x41mm, 
150 cédulas fictícias de dinheiro sendo: 20 de 20,00; 30 de 10,00; 40 de 5,00; 60 de 2,00; e 100 
moedas fictícias 50 moedas de 1,00 e 50 moedas de 0,50. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

62 
Jogo 

Pedagógico de 
Soletrar 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças encaixáveis que 
formam 12 quebra-cabeças, cada um medindo 140x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 
 
 

 
63 

 
 
 

Conjunto 
Psicomotor de 

Atividades I 

Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, 
sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos 
medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em 
madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo 
medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em 
EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm 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 de 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. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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64 

 
 
 
 

 
Conjunto 

Psicomotor de 
Atividades II 

Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em 
formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo 
aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com plástico, medindo 
aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm 
de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de 
diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de 
equilíbrio, em madeira, medindo aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, 
medindo aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, 
medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, 
medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 
100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo aproximadamente 
220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente 
aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 

 
142 

 
65 

 
Jogo de Loto 

Aritmético 

Jogo com 5 placas confeccionadas em EVA, impressas em silk screen. Apresentam operações 
de soma e subtração, e 45 peças com numerais de 1 a 9. Cada placa mede aproximadamente 
154x154x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

 

66 
 

Jogo de Loto 
Leitura 

Loto leitura- Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo 26x26x2,8mm cada e 
5 placas medindo 149x149x2,8mm cada, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

 
 

67 

 
 

Jogo Loto 
Leitura em 

Braille 

Composto por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas, com 205x205 mm cada uma. 
Apresenta 120 letras de 29x29mm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, 
grafadas em tinta e Braille. Todas as letras trazem marcação no canto superior direito, para indicar 
a posição correta das mesmas. Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada uma, com o 
respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso, na margem esquerda, em 
poliestireno de alto impacto. Ideal para atividades de linguagem e de estímulo à coordenação 
visomotora, pelo encaixe de peças entre si. Acondicionada em estojo de madeira com cantos 
arredondados. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

 

68 
 

Material 
Dourado 

Material dourado - Confeccionado em plástico polipropileno, contém 611 peças que consistem 
em: 01 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas) e 500 cubos (unidades). 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

 
 

69 

 
Material 
Dourado 
Individual 

Material dourado Individual- Conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, sendo: 
50 cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionada em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

352 

 
70 

 

Memória de 
Alfabetização 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
212 

 
71 

Memória de 
Frutas, 

Legumas e 
Hortaliças 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

282 

 
72 

Memória de 
Meios de 

Transporte e 
Comunicação 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
73 

 
Memória de 
Numerais 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

 
74 

Memória de 
Profissões 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
493 

 

75 
Memória de 

Sílabas 
Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

 

76 
Memória de 

Texturas 
Contendo 24 peças em MDF, medindo aproximadamente 48x48x5,6mm cada uma. As peças 
apresentam um orifício de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais estão 
dispostas texturas variadas. Acondicionado em caixa de madeira. 

 

212 

 

77 
Memória de 

Meus 
Brinquedos 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo aproximadamente 
48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Caixa de Luz 

Equipamento de projeção luminosa para experimentações lúdicas. Confeccionado 
predominantemente em MDF. Deverá possuir alça termoplástica para transporte, o painel 
necessita ser de acrílico leitoso na cor branca, e ser fabricado pelo processo (CAST) para melhor 
qualidade óptica. Deverá possuir internamente no mínimo 9 colunas de leds RGB distribuídas 
uniformemente em uma área de trabalho de 450 x 450mm, possuir painel de controle com 
revestimento em policarbonato, com entrada de alimentação de 12Vcc do tipo J4 2,1 x 5,5mm 
com polarização identificada de modo indelével e também identificação do ponto ótimo para 
entrada de comandos via controle remoto infravermelho que permite a modificação da cor da luz 
emitida, podendo-se alternar entre, no mínimo 14 cores e 3 efeitos visuais pré-programados, 
através de teclas do tipo “soft-touch” além das teclas liga e desliga. Deverá acompanhar fonte de 
alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm com 3m de comprimento sem emendas, 
Dimensões aproximadas 450 x 450 x 65mm. O equipamento deverá acompanhar livro de apoio 
para o professor com no mínimo 45 páginas, contendo: fundamentação teórica, orientações 
didáticas para sua utilização com crianças de 3 a 10 anos, e no mínimo dez sugestões de 
experimentações. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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79 
 

Jogo de 
Mosaico 

Jogo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 
peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente 
22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo Numeral e 
Quantidade em 

Libras 

Jogo com 30 peças que associam número, quantidade e representação em libras formando 10 
placas. Confeccionada em EVA, impressa em silk-screen, e com medida aproximada de 
350x115x6mm cada placa. Acondicionado em sacola plástica com zíper e alça. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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81 

Jogo Numeral e 
Quantidade 
com Pinos 

Numeral e quantidade com pinos - ConjuntoJogocoloridos. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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Jogo de 

Numeros e 
Quantidades 

em Braille 

Jogo confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. 
Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte figuras 
geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas 
trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 30x30mm. Acondicionado 
em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de 
Palavras 
Cruzadas 

Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em MDF, medindo 312x312x2,8mm, impresso em 
policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 22x22mm. 
Acondicionado em embalagem de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de Letras 

Jogo com 171 peças/letras do alfabeto, que medem aproximadamente 30mm.Confeccionado em 
polietileno rígido pigmentado (colorido). Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com 
tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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85 
 

Jogo de 
Números 

Jogo com 180 peças, confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), medindo 
aproximadamente 30mm cada uma. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com 
tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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86 
Conjunto de 

Quebra- 
Cabeças de 

Esportes 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças, cada um 
medindo aproximadamente 280x180x2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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87 
Jogo de 

Quebra-cabeça 
que demonstra 

a evolução 

Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evolução. Os quebra 
cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma 
moldura plástica de poliestireno, medindo 256x218x18mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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88 

Jogo de 
Quebra-Cabeça 

com Sílabas 

Jogo em MDF e impresso em policromia, contém 55 peças encaixáveis que formam 16 quebra- 
cabeças, cada um medindo aproximadamente 115x115x2,8mm. Acondicionado em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 
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89 
Jogo de 

Quebra-Cabeça 
com Animais 

Jogo com 10 quebra-cabeças cada um medindo aproximadamente 290x185x2,8mm, 
confeccionados em MDF e impresso em policromia. Apresenta diferentes recortes para 6, 9 e 12 
peças e ilustrações de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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90 
Jogo de 

Quebra-Cabeça 
de Animais com 

seus filhotes 

Jogocom 10 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia com imagens 
de animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 260x260x2,8mm. Apresenta 
diferentes recortes; 10 fantoches de dedo e 01 CD composto de 10 músicas relacionadas com os 
animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 61 

 

 

 

91 
Jogo de 

Quebra-cabeça 
com sucessão 

de imagens 

Jogo com 3 quebra cabeças confeccionados em papelão empastado dúplex, impressos em 
policromia. Cada um mede aproximadamente 195x195x1,4mm e apresenta divisões em 4, 6 e 9 
peças. Material acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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92 
 

Relógio em 
MDF 

Fabricado em MDF, impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo 
aproximadamente 250x250x6mm. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com 
possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

65 

 
93 

 
Rolo de Bobath 

Fabricado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em 
embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Jogo com 210 peças de encaixe, divididas em 6 formatos geométricos com tamanhos 
proporcionais entre si, confeccionadas em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, 
brilhante, em 5 cores vivas, sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm cada lado e 
41mm de altura; losango com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos; trapézio com 3 pinos, 
equivalente a 3 triângulos; paralelogramo direito com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; 
paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; trapézio com 5 pinos, 
equivalente a 5 triângulos. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente, com alça e zíper. 
Próprio para desenvolvimento da coordenação motora, através de atividades de construção e 
exercício da criatividade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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95 

 

Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores 
vivas de alto brilho. Composto por 500 peças em formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, 
boneco e eixo com rodas. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas 
em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as 
normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 
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Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores 
vivas. Apresenta diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino 
com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas 
arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionada em sacola de PVC cristal, com zíper e 
alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 
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97 

 
Conjunto com 

Peças para 
Formar 

Cenários 

Sacolão Grande Engenheiro - Conjunto com 200 peças confeccionadas em madeira com 
espessura de aproximadamente 15mm, impressas em policromia. Apresenta ilustrações de 
casas, placas de trânsito, meios de transporte, ponte, telhados, relógio. Acondicionada em sacola 
de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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98 
Conjunto com 

Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno de alto brilho e cores vivas. As 
peças possuem formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionada em sacola 
de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores 
vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres 
com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. 
Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, 
ASTM D2511-12. 
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Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 cores 
vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com 4, 3, 2 e 1 encaixe, sendo no mínimo: em 
formato “L” com 4 pinos, em formato “L” com 3 pinos, em curva com 3 pinos, além de reto com 3, 
2 e 1 pino de encaixe. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em 
vivo brilhante e alça. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade com as normas ISO DIS 15.985, 
ASTM D2511-12. 
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101 
Jogo 

Pedagógico de 
Rimas 

Jogo contendo 04 cartelas em MDF, de 185x185x2,8mm, e 100 fichas em papelão empastado 
dúplex, medindo 24x24x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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102 

Jogo Sequência 
Lógica 

Atividades 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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103 
Jogo Sequência 

Lógica 
Transformação 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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104 

Jogo Sequência 
Lógica 

Cotidiano 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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105 

Jogo Sequência 
Lógica Vida 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de Sólidos 
Geométricos 

Conjunto de 8 sólidos geométricos confeccionados em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, 
de cores vivas, sendo: esfera com diâmetro aproximado de 44mm, cubo com lados medindo 
aproximadamente 42mm, cone com base medindo aproximadamente 42mm e altura de 85 mm, 
cilindro com base medindo aproximadamente 42mm de diâmetro e altura de 85mm, prisma base 
triangular medindo aproximadamente 42mm e altura de 85mm, prisma base hexagonal cada um 
dos lados medindo aproximadamente 20mm e altura de 85mm, paralelepípedo com cada um dos 
lados medindo aproximadamente 42mm e altura de 85mm e pirâmide de base retangular medindo 
aproximadamente 42mm e altura de 85mm. Acondicionados em caixa de madeira. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 
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107 

 
Jogo de 
Tangram 

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, com 70 peças 
coloridas, formando 10 quadrados (cores diferentes) de 145x145x3mm. Acondicionado em caixa 
de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 
1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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108 

 
Tapete em EVA 
com Letras para 

Encaixar 

Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e 
minúsculas), medindo 320x320x8mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a 
identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e 
alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 
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109 

 

Tapete em EVA 
com Números 
para Encaixar 

Confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 
320x320x8mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em sacola 
de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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110 
 

Teatro para 
Fantoches 

Fabricado em madeira e MDF contendo silhueta de palco com cortina e impressão em policromia, 
medindo aproximadamente 630x890x40mm (fechado), com abas laterais para suporte medindo 
aproximadamente 243x681x20mm cada porta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 
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Teatro para 
Projeção de 

Sombras 

Equipamento didático de projeção de luz e sombra. O equipamento deverá ser portátil e 
desmontável, confeccionado predominantemente em MDF “medium density fiberboard” e 
apresentar tela de acrílico leitoso na cor branca medindo aproximadamente 470 x 470mm, 
fabricado pelo processo (CAST) para melhor qualidade óptica, possui projetor de luz, com 
medidas aproximadas 65 x 65 x 165mm, este, confeccionado predominantemente em aço 
carbono com tratamento anticorrosivo pelo sistema epóxi pó eletrostático, deverá possuir lâmpada 
bi-pino alógena de no mínimo 12V 30W fixada através de um soquete cerâmico com revestimento 
de mica, possui regulagem de foco através de manípulo com rosca M4; deverá possuir ventilação 
forçada para resfriamento da lâmpada, através de ventoinha 12V e saídas de ar, posicionadas no 
corpo do equipamento. Deverá acompanhar fonte de alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 
5,5mm com 3m de comprimento sem emendas, acompanhar também, instruções pedagógicas 
com roteiro adaptado de história para a realização de no mínimo uma mini peça teatral, bem como 
os personagens necessários para a realização do espetáculo. Medidas externas aproximadas 
quando montado; 650mm de altura, 710mm de largura e 450mm de profundidade. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 
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Conjunto de 
Trânsito 

Conjunto confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito, impresso em silk screen, 
medindo aproximadamente 200x200mm cada; 16 suportes de aproximadamente 500mm de 
altura; 05 apitos; 05 cones plásticos com aproximadamente 250mm; 05 coletes infantis; 01 
semáforo elétrico com leds de alta luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 metros; 
bateria de 09 volts e chave seletora com 03 funções. Acondicionado em caixa de papelão.. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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Túnel Lúdico 

Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida em mola espiral, medindo 
315x63 cm. Acondicionada em sacola de tecido em poliéster com zíper e alça. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Jogo de Xadrez 

e Dama 

Jogo fabricado em MDF e madeira, impresso em silk screen, com peças em plástico 
polipropileno e EVA, medindo aproximadamente 250x250x22mm, e a peça do rei medindo 
aproximadamente 50mm. Acondicionado em estojo de madeira. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Kit de Peças de 
Encaixe modelo 

I 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem montar modelos diversos como 
máquinas, meio de transportes e outros. Deverá indicado para crianças a partir de 5 anos e conter 
peças como: blocos de construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e pneus, rodas e 
pneus, polias etc. As peças deverão ser plásticas e encaixáveis não dependendo do uso de 
ferramentas. O kit deverá possibilitar a montagem de, no mínimo, 15 (quinze) modelos (não 
precisam ser simultâneos), cujas orientações de montagens deverão constar em um guia 
impresso incluso no kit. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Kit de Peças de 
Encaixe modelo 

II 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem construir robôs móveis. Deverá ser 
adequado para crianças a partir de 8 anos. Para tanto, deverá conter peças como: blocos de 
construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e pneus, engrenagens, caixas de 
redução, pneus e rodas. As peças deste kit deverão ter o mesmo padrão do KIT PARA A 
INICIAÇÃO DA ROBÓTICA. O kit deverá permitir a construção de robôs seguidores de linha. Para 
tanto, deverá conter, além das peças estruturais, sensores, atuadores e uma unidade de controle. 
As peças deverão ser plásticas e/ou de metal, e encaixáveis não dependendo do uso de 
ferramentas. O kit deverá possibilitar a montagem de, no mínimo, 4 (quatro) modelos (não 
precisam ser simultâneos), cujas orientações de montagens deverão constar em um guia 
impresso incluso no kit. Deverá conter, no mínimo: 2 sensores de toque; 1 sensor de linha; 2 
motores contínuos ou servomotores e todos os cabos para conectar os componentes eletrônicos 
à unidade de controle. A unidade de controle deverá, no mínimo, possuir entradas/saídas que 
possibilitem a conexão e controle nas seguintes configurações: de pelo menos dois atuadores e 
dois sensores simultaneamente; já possuir programas pré-instalados e utilizar como fonte de 
alimentação conexão USB através de computador, baterias recarregáveis ou fontes externas. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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Livro de 
Intenções 

Pedagógicas 
Anos Iniciais 

Livro de Intenções Pedagógicas Anos Iniciais - (180 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 4x4 cores, 
Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A organização deste 
material possui um caráter operacional e didático. Apresenta as intenções pedagógicas dos 
recursos, jogos e brinquedos constantes no LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER – Ensino 
Fundamental- Anos Iniciais e busca enriquecer e dinamizar as práticas educativas por meio de 
sugestões de ampliação de estratégias didáticas frente ao uso dos materiais   ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os 
contemplados na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico metodológico aos 
professores e coordenadores no planejamento das ações educativas voltadas ao atendimento 
dos alunos de 6 a 10 anos. 
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Livro de 
Intenções 

Pedagógicas 
Infantil 

Livro de Intenções Pedagógicas Educação Infantil - (176 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 4x4 
cores, Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A organização 
deste material possui um caráter operacional e didático. Apresenta as intenções pedagógicas dos 
recursos, jogos e brinquedos constantes no LABORATÓRIO BRINCAR E APRENDER – 
Educação Infantil, e busca enriquecer e dinamizar as práticas educativas por meio de sugestões 
de   ampliação    de    estratégias    didáticas    frente    ao    uso    dos    materiais    ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os 
contemplados na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico metodológico aos 
professores e coordenadores no planejamento das ações educativas voltadas ao atendimento 
das crianças de 0 a 6 anos. 
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LOTE 4 

Item  Descritivo QTDE 

 
 

1 

 
Estante 

Organizadora 
Modular 

Estante Organizadora Modular: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. 
Formada por 4 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes, coloridas. A montagem é 
totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou acessórios para fixação. 
Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 1,87cm x largura 32,5cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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Estante 

Organizadora 
Lúdica 

Estante Organizadora Lúdica: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. 
Formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato 
lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. Montagem através de 
encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): altura 80cm x comprimento 42cm x 
largura 87cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Conjunto de 
Mesinha com 4 

cadeiras 

Super resistente, atóxica, higienizável e colorida, sendo o tampo da mesa nas medidas 
aproximadas de 750x750mm em formato quadrado fabricado em polipropileno com espessura 
aproximada de 45mm, com borda ao redor de toda a mesa medindo aproximadamente 30mm 
com diferença de altura para o centro do tampo de aproximadamente 3mm, contendo 12 
parafusos fixados em sua estrutura interna de aço com espessura aproximada de 1,5mm. A mesa 
possui as 4 pernas em aço com espessura aproximada de 1,5mm e diâmetro aproximado do tubo 
de 58mm com revestimento em pintura epóxi contra corrosão, possuindo fixação de 3 parafusos 
em cada perna. 

 
Possui sistema de regulagem de altura nas pernas através de tubo de inox de aproximadamente 
30mm em 30mm contendo 9 regulagens no total, sendo altura mínima da mesa de 360mm e 
máxima de 590mm. Possui sistema antiderrapante de borracha na sua extremidade. Medida 
aproximada 750x750x630 mm. Conjunto de 4 cadeiras Infantis fabricadas em polipropileno com 
acabamento arredondado propiciando segurança, possui espessura aproximada de 3,7mm no 
encosto e assento na parte central e aproximada de 4,2mm de espessura nas extremidades do 
encosto e do assento. 

 

Largura aproximada do assento de 280mm e encosto de 240mm, sendo super-resistentes com 
abas laterais para segurança e comodidade, tem o encosto vazado, sendo atóxico, higienizáveis 
e coloridas com capacidade para suportar até 100 kgs. Com pernas em formato de "v" e sistema 
antiderrapante na extremidade de cada perna propicia maior segurança e estabilidade no seu uso. 
Por seu design inovador propicia a otimização do espaço através do empilhamento. Medida 
aproximada 420x420x550 mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Cama Infantil 

CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em 
polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 
4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, 
mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de 
um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam 
escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. 

 

Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura 
mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais 
dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. 
Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, 
vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés 
costurado. 

 
Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 
10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem 
ser         utilizados         parafusos          ou          pinos          de          qualquer          natureza. 
O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe 
das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que 
possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. 
Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir 
seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas 

 
Comprimento : 135cm, com tolerância de +/- 5%. 
Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. 
Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. 
Capacidade mínima: 50kg 
Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. 

 

Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO 
conforme as respectivas normas e métodos. 
• Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; 

• Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella 
Choleraesuis e Eschericia; 

 
• Ação antiestática, ABNT NBR 14922:2013; 
• Ação anti-UV, ASTM G154, aproximadamente 200 horas; 
• Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; 

• Ação antichama, conforme UL94; 
• Resistência a impacto, pelo método IZOD, com resultado aproximadamente de 85 J/m. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 
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LOTE 5 

Item  Descritivo QTDE 
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Playground I 

Playground 2 Atividades - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações 
anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo 
colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador 
pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel simulador de carro com volante e marcha. 
Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para 
escoamento de água. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e 
reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 
150cm x altura 155cm x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências 
da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Playgound II 

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por 
escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa 
contínua, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com 
assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel simulador de 
carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e 
plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. 
Dimensões aproximadas. 339cm (largura) x 155cm (altura) x 245cm (comprimento). Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - 
Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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Playground III 

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por 
escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador tubo com sustentação, uma 
escada com 5 degraus confeccionada em madeira plástica, com estrutura em metal, guarda-corpo 
metálico com dupla proteção contendo pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com 
rampa contínua, ponte de passagem, aro de basquete e jogo da velha com nove faces (opcional). 
Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Desenvolvido com 
um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com 
acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 417cm x altura 198cm x comprimento 
339cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 
- Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de 
no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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Playground IV 

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por 
duas escaladas contendo 5 degraus cada com orifícios vazado, um escorregador tubo, dois 
escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico duplo com 
acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico 
rotomoldado com trava de segurança, aro de basquete e painel simulador de carro com volante e 
marcha. Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Produto 
com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) x 212cm (altura) x 520 
(comprimento). Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 
 

 
28 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque I 

Parque I - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo 
de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo duas torres, 
em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 
90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e uma cobertura com área mínima de 1,7m² em 
polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto 
rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 
15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades: 2 escorregadores grande, em polietileno 
rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno 
rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento ; 1 escada com no mínimo 5 degraus em 
polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço 
carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 
1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas 
verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais 
da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno 
rotomoldado; 4 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas. 
Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. 
O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com 
coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas 
da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e 
acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios para 
fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos 
de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as 
exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada 
de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e 
Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Parque II 

Parque II - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo 
de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, em 
alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 
90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área mínima de 1,7m² em 
polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto 
rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 
15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em 
polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em 
polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 3 
degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em 
tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos 
metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro 
com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 “, 
fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m 
em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno 
rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva 
perfazendo 90º com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em 
polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 
degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura 
metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4”, 
medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das 
mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo 
aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no 
equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, 
com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. 
Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem 
possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve 
acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou 
solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071- 
2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de 
no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso 
Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da 
ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Parque III 

Parque III - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido oriundo 
de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo três torres, 
com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área 
mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura 
metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem 
fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos 
as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno 
rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono 
de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada 
de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ 
e 1 1/4 “, fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em 
polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas 
curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída 
em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 
1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de 
comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado 
medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em 
composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço 
carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4”, medindo 
aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno 
rotomoldado; 1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8”, com cordas de 14mm 
cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em 
nylon 14 com junções em plástico injetado; 

 
1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em 
composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba , com 
grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo 
de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em 
plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e 
travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, 
fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo 
aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no 
equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, 
com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. 
Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem 
possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve 
acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou 
solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071- 
2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de 
no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso 
Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da 
ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Parque IV 

2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em 
tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 escada fabricada 
em arcos de tubos com diâmetro de 1”, com no mínimo 7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso;1 
descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ , fixada à torre e ao 
solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além 
de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos 
os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O 
polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com 
coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas 
da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e 
acabamento em pintura epóxi.O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para 
fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos 
de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as 
exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada 
de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e 
Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Túnel Lúdico 

Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático que garantam resistência a 
intempéries. Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de rotomoldagem, acoplamento 
dos módulos por encaixes e sistemas de fixação que não fiquem exponham riscos as crianças. 
Deve possuir formato lúdico de trenzinho com chaminé e fumacinha, aberturas laterais que 
permitam visualização interna. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após 
o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm x comprimento 220 
cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Casinha de 

Boneca 

Casinha de Boneca Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas com 
aditivos anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. 
Deve possuir aberturas em pelo menos três lados, telhado duas águas, tábua de passar com ferro, 
balcão externo na janela, porta vai e vem com telhado pestana, pia com fogão e balcão de 
cozinha, janela de correr, janela colonial e soleira. As paredes devem possuir textura que simulam 
uma construção real interna e externamente. Dimensões aproximadas: largura: 125 cm x altura 
138 cm comprimento 155 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. As matérias-primas 
empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no 
mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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Escorregador 
com Balanço 

Escorregador com Balanço - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV 
e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado 
em laterais com formato lúdico de elefante com trombina que serve de cabide, além de contribuir 
para o aspecto lúdico , proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou 
ondulada, fixada as laterais com sistema de travamento com rosca, cadeira de balanço com 
encosto, trava de segurança e corda de 8mm. Início da rampa e degraus com textura 
antiderrapante. Possuir acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As 
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas:   largura:   182   cm   x   altura:   115   cm   x   comprimento:    165    cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Escorregador 

Pequeno 

Escorregador Pequeno – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão 
incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável que serve como 
cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, 
proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as 
laterais. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e 
partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem 
após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x 
comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no 
mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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Escorregador 

Grande 

Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão incorporado 
em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve como cabide em um 
dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o aspecto lúdico, proporcionam 
maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixadas por uma barra central. 
Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes 
pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o 
término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 
cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 

 
28 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 69 

 

 

 
 
 

 
14 

 
 
 

Gangorra 1 
Lugar 

Gangorra 1 lugar - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Em peça única, com 1 par de manoplas. Textura antiderrapante no 
assento, no encosto para a s costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas 
e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem 
após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 28cm x altura 50cm x comprimento: 
90 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gangorra 2 
Lugares 

Gangorra 2 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Em peça única, com 2 pares de manoplas. Textura antiderrapante no 
assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas 
e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem 
após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 
115 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gangorra 3 

Lugares 

Gangorra 3 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Em peça única, cores diversas, com 4 pares de manoplas duplas para o 
uso simultâneo por até três crianças, garantindo total segurança inclusive na posição central. 
Textura antiderrapante no assento e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de rebarbas 
e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem 
após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 42 cm x altura: 48 cm x 
comprimento: 145 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria 
prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo 
da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências 
da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gira-gira 3 
Lugares 

Gira-gira 3 Lugares – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e 
antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Colorido, contendo: 
base, três assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para os pés, volante central fixo e 
eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: altura: 
53cm x diâmetro: 97cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da 
matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar 
Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as 
exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Gira-gira 4 
Lugares 

Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Composto por 4 assentos, volante, base e eixo central metálico. 
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas 
empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: 
altura: 60cm x diâmetro: 155cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da 
matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar 
Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as 
exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Kit Gol 
Desmontável 

Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV 
e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves com laterais 
vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe, sem 
necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes 
pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o 
término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 
cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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Kit Volêi 

Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para 
maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. 
Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes de 
vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. Acompanha rede em malha 
de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; 
comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria 
prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo 
da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências 
da ABNT NBR 14922:2013. 
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Kit Basquete 
Infantil 

Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento com 
água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, 
tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 cm x 
comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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LOTE 6 

Item  Descritivo QTDE 

 

1 

 

Piscina de 
Bolinhas 

Piscina de bolinhas – conjunto contendo 5 peças medindo aproximadamente 1,50m x 1,50x x 
0,30m em formatos curvos e circular, confeccionado em espuma de alta performance não tóxica 
na densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado impermeável, antialérgico e não 
toxico. Costuras reforçadas, peças interligadas por velcro com reforço externo, zíper com cursor 
niquelado protegido por bolso. (Não acompanha as bolinhas). Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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2 

 
 
 
 

 
Circuito de 
Atividades 

Circuito de Atividades - conjunto de espumados contendo 14 peças, medindo aproximadamente 
1,80m x 1,80m x0,90m, base central, escada, escada ondulada, rampa, rampa escorregador, 
tapete triangulo, quadrados vasados, e quadrado. Cores variadas, confeccionado em espuma de 
alta performance não tóxica na densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado 
impermeável, antialérgico e não toxico. Produto certificado pelo Inmetro. Acompanha Guia de 
orientação didático-pedagógica - deverá apresentar uma fundamentação teórica e metodológica 
baseada nos documentos oficiais do MEC e em autores que sustentam o papel do lúdico no 
desenvolvimento infantil no processo de ensino e aprendizagem. 

 
Deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 
• Ludicidade e infância - abordar aspectos históricos, sociais e educacionais nos quais a infância 
e o    processo    lúdico    estão    inseridos,    considerando o    desenvolvimento    infantil. 
• Concepções e aplicações do lúdico na Educação Infantil – apresentar questões da cultura 
infantil,   da   escola   e   o   papel   do   educador   no   processo   de   formação   da   criança. 
• Orientações e sugestões de práticas para o uso educacional do centro de atividades 
psicomotoras. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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Os vencedores dos Lotes 1, 3, 4 e 6, deverão apresentar uma unidade de cada item que compõe 

o referido Lote, juntamento com os laudos e certificações, em até 10 (dez) dias úteis após 

solicitação do Pregoeiro. 

 
O vencedor do Lote 2, deverão apresentar uma unidade dos itens 2,6,11,14,19 e 22 em até 10 

(dez) dias úteis após solicitação do Pregoeiro. 
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O vencedor do Lote 5, deverão apresentar uma unidade dos itens 3, 7, 9, 11, 13, 14 e 17 do 

referido Lote, juntamento com os laudos e certificações, em até 10 (dez) dias úteis após 

solicitação do Pregoeiro. 

 
Os demais itens do Lote 5 deverão ser apresentados em forma de catálogo impresso original do 

fabricante ou retirado do site oficial do mesmo, juntamento com os laudos e certificações, em até 

10 (dez) dias úteis após solicitação do Pregoeiro. 

 
As exigências acima se aplicam aos Lotes da Cota Principal e da Cota Reservada. 

Serão aceitos produtos de qualidade igual ou superior ao descritivo apresentado. 

 
 
 
 

Paulo Cézar Lopes Corrêa 
Secretário Executivo do CODAP 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, nº 77 - Centro 
Conselheiro Lafaiete – MG • CEP 36.400-041• Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 91 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREGÃO N°. /2021 
 
 
 
 

D E C L A R AÇ Ã O 

 
 
 

(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº   ,   sediada   na   (endereço 

completo) , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° 

da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 
 

 
Local, de de 2021. 

 
 
 
 

 
 

(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ do licitante 

ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL ATUANDO 

EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO E INSALUBRE, MENORES DE IDADE; 
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ANEXO III 
 

 
 
 

 

PREGÃO N°. /  
 
 
 
 

D E C L A R AÇ Ã O 

 
 
 

  (Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n° 

  , sediada na (endereço completo), declara, sob as 

penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de 

julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do item 6 do 

presente edital. 

 
 

 
(local), de de 2021. 

 
 
 
 

 

 

(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ do licitante 

 
 
 
 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento 

ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ............. 

PROCESSO LICITATÓRIO N............ 

 
 

1. A empresa (Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o   n° 

  , sediada na (endereço completo), telefone ( .. ) 

  , email vem, apresentar proposta de preços no 

processo de licitação epigrafado, conforme a planilha seguinte. 

 
Nos preços apresentados, ou naqueles que vierem a ser ofertados por lances verbais, já estão 

incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos 

para a venda e entrega dos produtos na sede do município membro do CODAP que aderir à Ata. 

 
Indica, na oportunidade, como representante para assinatura e acompanhamento da execução 

do contrato que possa vir a ser firmado, o Sr ..................., cargo ..................., portador da 

Carteira de Identidade nº.................., CPF nº ...................... 

 
 

A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, 

excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor. 

 
 

2. OBJETO:O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de doze meses, 

para aquisição futura e incerta de materiais pedagógicos para atender aos municípios integrantes 

do Consórcio, conforme especificações técnicas descritas no anexo I – Termo de Referência. 
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TABELA “A” (Cota Principal) 
 
 

Lote 1 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto para 
berçário. 

Conjunto para berçário com aproximadamente 49 peças para o desenvolvimento corporal, 
formado por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, 
revestido em tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e 
duradoura feita em transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando 
precisar, para fixar as peças. Sendo: 1 – retângulo com abas medindo aproximadamente 
70x50x10cm. 1 encosto medindo aproximadamente 60x50x15cm. 1 círculo medindo 
aproximadamente 60x10cm interno aproximadamente 20x10cm. 2 semi -círculo medindo 
aproximadamente 1,20x60x20cm, 1 círculo medindo aproximadamente 1,20x1,20x3cm. com 
suporte transparente para inclusão de atividades. 5 triângulos medindo aproximadamente 
45x50x5cm, 1 escada medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 baixo relevo medindo 
aproximadamente 45x45x20cm, 2 rampas medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 rampa 
ondular medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
70x70x20cm. 1 quadrado medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 retângulo medindo 
aproximadamente 40x15x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 
cilindro medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 
60x15x15cm, 1 triângulos medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 semi círculo medindo 
aproximadamente 30x15x20cm, 2 retângulo medindo aproximadamente 60x30x20cm, 2 
retângulo ondular medindo aproximadamente 60x25x20cm. 1 – Rampa medindo 
aproximadamente 60x60x30cm, 1 quadrado medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 escada 
medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 lombada medindo aproximadamente 60x30x10cm, 
1 retângulo medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 arco medindo aproximadamente 
60x60x10cm, 1 lombada medindo aproximadamente 30x60x10cm, 1 retângulo medindo 
aproximadamente 40x30x10cm. 4 – Cilindro medindo aproximadamente 18x40x40cm todas 
impressas com motivos de profissão contemplando um quebra-cabeça com 6 profissões. 1 
escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
2,16x1,90x3cm, 6 trapézios medindo aproximadamente 1,05x40x30cm. acompanha 1 livro/dvd 
didático para capacitação dos educadores com registro no isbn em impressão colorida para o 
professor com no mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma 
(português) com conteúdo de orientação para utilização do mesmo. Produtos com certificação 
de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conjunto 

maternal 1 

Conjunto maternal 1 com aproximadamente 66 peças para o desenvolvimento corporal, formado 
por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em 
tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em 
transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar 
as peças. sendo: 2 retângulos medindo aproximadamente 60x15x15cm, 2 cilindros medindo 
aproximadamente 60x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 30x30x60cm, 2 meio 
cilindro medindo aproximadamente 30x60x60cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 
40x15x15cm, 2 cilindros medindo aproximadamente 40x15x15cm, 2 bases medindo 
aproximadamente 60x60x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 60x15x80cm, 2 
retângulos ondular medindo aproximadamente 10x60x80cm, 1 retângulo com ondulação em 
alto relevo medindo aproximadamente 70x60x35cm, 1 retângulo com ondulação em baixo 
relevo medindo aproximadamente 70x60x30cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 
60x80x10cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 70x50x10cm, 1 triângulo ondular 
medindo aproximadamente 30x50x10cm. 12 – cilindros medindo aproximadamente 40x40x5cm 
todas com impressão frente de expressões faciais e verso com o nome da expressão, satisfeito, 
zangado, confuso, alegre, assustado, feliz, triste, surpreso, tímido, preocupado, admirado, 
cansado. 
3 pneus medindo aproximadamente 68x30x20cm, 3 pneus medindo aproximadamente 
80x40x40cm. 4 triângulos medindo aproximadamente 60x80x5cm, 1 escada medindo 
aproximadamente 30x60x60cm, 2 rampa medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 rampa 
ondular medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 base medindo aproximadamente 
30x60x60cm. 2 rampas medindo aproximadamente 40x30x10cm 2 rampas medindo 
aproximadamente 45x30x30cm, 1 semi-círculo medindo aproximadamente 30x30x60, 2 círculos 
com base medindo aproximadamente 20x60x60cm e 1 círculo medindo aproximadamente 
30x60x60cm. 1 cilindro medindo aproximadamente 15x60cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 20x60cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 30x60cm. 2 assentos 
comprimido medindo aproximadamente 50x50x50cm 1 quadrado medindo aproximadamente 
50x50x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos educadores com registro no 
isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, 
dvd com áudio no idioma ( português) com conteúdo de orientação para utilização do mesmo. 
Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 
maternal 2 

Conjunto maternal 2 com aproximadamente 54 peças para o desenvolvimento corporal, formado 
por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em 
tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em 
transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar 
as peças. sendo: 6 cilindros medindo 0,28x0,28x0,5cm, 2 retângulos medindo 
aproximadamente 1,50x,60x5cm, 4 bases em forma de u medindo aproximadamente 
30x60x60cm, 1 rampa medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 escada medindo 
aproximadamente 30x60x60cm, 1 retângulos medindo aproximadamente 1,20x30x30cm, 2 
meio pneus medindo aproximadamente 1,20x30x60cm. 1 rampa medindo aproximadamente 
50x50x50cm, 1 escada medindo aproximadamente 50x50x50cm, 1 cubo medindo 
aproximadamente 40x40x40cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 1,00x30x20cm, 3 
retângulos medindo aproximadamente 30x20x20cm. 1 rampa medindo aproximadamente 
40x30x10cm, 3 círculos com base medindo aproximadamente 60x60x10cm, 1 lombada 
medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 baixo relevo medindo aproximadamente 
30x60x60cm, 1 tapete ondular medindo aproximadamente 60x60x10cm. 4 – retângulos 
medindo aproximadamente 1,00x60x5cm, 4 quadrados medindo aproximadamente 60x60x5cm, 
4 triângulos medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 
1,00 x 20 x 20cm, 1 retângulo medindo 60x20x30cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 
60x20x20cm, 1 túnel medindo aproximadamente 60x50x50cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 25x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 25x10x10cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 25x10x5cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x15x15, 1 
cilindro medindo aproximadamente 60x20x20cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 
60x30x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos educadores com registro no 
isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, 
dvd com áudio no idioma ( português) com conteúdo de orientação para utilização do mesmo. 
Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

  

TOTAL  

 
 
 
 

Lote 2 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

Kit de 
Multiatividades 

com 11 
brinquedos 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 10 brinquedos de 
encaixar. Componentes: 
1 – Palhaço Patibum com 13 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17x16x36,5cm; 
2 – Tartaruga com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 23,5x17,5x15cm; 
3 – Peixe com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 26x17x14cm; 
4 – Pirâmide de Formas Geométricas com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 
13x13x19cm; 
5 – Locomotiva com 15 peças de encaixe medindo aproximadamente 25,5x13,5x22cm; 
6 – Palhaço Pierrô com 19 peças de encaixe medindo aproximadamente 14x14x27cm; 
7 – Urso Encaixe com 27 peças de encaixe medindo aproximadamente 10,5x10,5x28cm; 
8 – Palhaço Trevo com 12 peças de encaixe medindo aproximadamente 11x11x25,5cm; 
9 – Palhaço Argoleco com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 9x9x18,5cm; 
10 – Cachorro Alegria com 22 peças de encaixe medindo aproximadamente 51,5x14,5x13cm; 
11 – Bola Bem Bolada com 09 peças de encaixe medindo aproximadamente 9,5x9,5x9,5cm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 
 

 
750 

  

 
 
 

2 

 
 

Kit de 
Multiatividades 

com 07 
Animais 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, 07 brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Galinha com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
2 – Galo com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
3 – Pato com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
4 – Dog Legal com 11 peças de encaixe, medindo aproximadamente 20,5x10x17,5cm; 
5 – Patinho com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17,5x11,5x14,5cm; 
6 – Gato Encaixes com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 10,5x10,5x16cm; 
7 – Cachorro Bola com 06 peças de encaixe, medindo aproximadamente 11,5x11,5x15cm; 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

750 

  

 
3 

 
Jipe 

Brinquedo de encaixe no formato de jipe, contendo 16 peças coloridas e grandes. 
Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 
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4 

 
Amiguinhos 

Kit de encaixe confeccionado em plástico atóxico de alto brilho em formato de bichinhos 
(coelho, cachorro, elefante e galinha), contendo 50 peças coloridas e grandes. Kit 
acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

  

 

5 

 

Polibol 

Kit em formato de estrelas coloridas com 06 pontas arredondadas, o centro da estrela é um 
círculo aberto. Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contendo 55 peças. Medida 
aproximada de cada peça: 12 cm de diâmetro. Acondicionado em sacola de PVC com zíper 
e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 

  

 
 

6 

 
 

Mil Idéias 

Kit de encaixe com 160 peças coloridas e grandes, confeccionadas em plástico atóxico de 
alto brilho, sendo: PEÇAS RETANGULARES VAZADAS, PEÇAS QUADRADAS VAZADAS, 
PEÇAS CIRCULARES VAZADAS e PEÇAS EIXO 
Medidas aproximadas das peças variando entre: peça maior: 20cm e peça menor: 08cm. Kit 
acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

  

 
 

7 

 
Conjunto de 

Encaixes 

Conjunto de encaixe por click confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 500 
peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. Peças nos formados: barras 
com três encaixes, barras com dois encaixes, meia lua e peças no formato U. Medidas 
aproximadas das peças variando entre: peça maior: 15cm e peça menos 06cm. 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

  

 
 

8 

Blocos de 
encaixe 

Expressões e 
Emoções 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém peças 
coloridas divididas em duas partes encaixáveis. Peças ilustradas nos quatro lados, formando 
vinte quebra-cabeças de expressões e emoções. Contém 10 peças de dimensões seguras, 
para que não sejam engolidas. MEDIDAS APROXIMADAS Cada peça: 10cmx10cm. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

  

 

9 

 
Conjunto de 
Maxi Blocos 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho com peças grandes e 
coloridas. Contém 25 peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. MEDIDAS 
APROXIMADAS: peça maior: 20 cm x 10 cm x 10 cm e peça menor: 10 cm x 5 cm x 5 cm. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 
  

 

10 

 

Engrenagens 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 550 peças 
coloridas com encaixes por meio de pinos para a montagem de engrenagens, roldanas e 
bonecos. MEDIDAS APROXIMADAS: peça maior: 10cm e peça menor: 03cm. 
Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 

375 

  

 
11 

 
Conexões 

com Encaixe 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém 300 peças 
coloridas no formato de tubos simples, tubos cruz, tubos T, tubos cotovelo e rodinhas com 
eixo. Medida aproximada de cada peça de 07cm. Material acondicionado em sacola de PVC 
cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 
  

 

12 

 
Dominó de 

Pontos 

Conjunto Dominó Tradicional de Pontos - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 
  

 

13 
Dominó de 

Frutas e 
Legumes 

Conjunto Dominó de Frutas e Legumes - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 
  

 

14 

 
Dominó de 

Animais 

Conjunto Dominó de Animais - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com 
encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

  

 

15 
Dominó de 
Frutas em 

Libras 

Conjunto Dominó de Frutas em Libras - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

  

 

16 
 

Dominó Tátil 

Conjunto contendo 28 peças com pontos coloridos em alto relevo, confeccionados em 
madeira ou plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas 
aproximadas de cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 
  

 
17 

Memória Tátil 
de figuras 

Geométricas 

Conjunto contendo 20 peças com as figuras em alto relevo. Confeccionado em madeira ou 
plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de 
cada peça: 5 cm x 5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
375 

  

 

18 

 
Alfabeto em 

Braille 

Conjunto confeccionado em plástico, contendo 31 peças com desenhos das letras em alto 
relevo. Inclui o “ç” e sua correspondência em braille no verso. Acondicionado em caixa de 
plástico com tampa. Medidas aproximadas de cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo 
certificado do INMETRO. 

 

375 
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19 
 

Bambolê 
Bambolê Modular desmontável confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. 
Contendo 06 módulos em 03 cores. Medida aproximada: 75cm de diâmetro. Acondicionado 
em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 

3750 
  

 

20 

 
Fantoches de 

Animais 

Conjunto de Fantoches de Animais confeccionado em tecido velvet, em cores vivas com 
detalhes coloridos estampados, enchimento em fibra siliconada, boca/bico articulados. 
Contém 5 fantoches: arara, girafa, jacaré, sapo e tucano. Acondicionados em embalagem 
plástica. Medidas aproximadas de cada peça: 30 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 

375 

  

 
 

21 

 
Boneca 

Menina Negra 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos 
fixos blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, 
acompanhado de blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e 
tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo 
certificado do INMETRO. 

 
 

1500 

  

 
 

22 

 

Boneco 
Menino Negro 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos 
fixos blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de 
blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões 
aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 
 

1500 

  

 
 

23 

 
Boneca 
Menina 
Branca 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos 
fixos blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, 
acompanhado de blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e 
tirar. Dimensões aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo 
certificado do INMETRO. 

 
 

1500 

  

 
 

24 

 
Boneco 
Menino 
Branco 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos 
fixos blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de 
blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões 
aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do 
INMETRO. 

 
 

1500 

  

 
25 

 
Túnel Lúdico 

Túnel Lúdico, confeccionado em bagum colorido, revestido com mola espiral, medindo 4 m 
comprimento x 50cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem plástica. Contendo 
certificado do INMETRO. 

 
750 

  

 
 
 
 
 

26 

 
 
 

 
Baú 

Pedagógico 
com 10 

Brinquedos 

Baú Pedagógico com 10 Brinquedos, composto por: 

1 – Dominó de Formas Geométricas, 

2 – Jogo de Pinos, 

3 – Prancha de seleção, 

4 – Relógio, 

5 – Bate Pinos, 

6 – Passa Figuras, 

7 – Dominó Tradicional, 

8 – Cubos de Encaixe, 

9 – Pula Corda, 

10 – Material Dourado Individual com 111 peças 
Brinquedos acondicionados em baú de madeira com tampa e alça em corda de nylon, 
medindo 55x35x30cm. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 
 

750 

  

 
27 

Jogo de 
Xadrez 

Jogo de Xadrez, confeccionado em poliestireno, base com feltro e chumbada, rei com 10cm 
altura, peças na cor preta e branca, tabuleiro sintético de 45x45cm com saco em tecido para 
guardar o jogo. Contendo certificado do INMETRO. 

 
750 

  

 
 

28 

 
Alfabeto Móvel 

Degrau 

Alfabeto Móvel Degrau, confeccionado em M.D.F com 130 peças e 1 expositor, com letras 

de forma serigrafado com tinta atóxica. Sendo: consoantes e vogais - um lado maiúsculas 

em letra de forma e no outro lado minúsculas em letra de forma. Cada peça da letra mede 

6,5x2,5cm. Base do expositor medindo aproximadamente: 38x20x20cm. Acondicionado em 
embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

375 

  

 
 
 
 

 
29 

 
 
 

 
Blocos de 

Encaixe Macro 
Blocos 

Blocos de Encaixe Macro Blocos, conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico 

de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 peças de diversos encaixes e formatos. 

Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Medidas aproximadas das 

peças: 

Bloco com 1 pino: 07x03x03cm 

Bloco com 2 pinos: 07x06x03cm 

Bloco com 3 pinos: 07x09x06cm 

Bloco com 4 pinos quadrado: 06x06x06cm 

Bloco com 8 pinos sem roda: 07x12x06cm 

Bloco com 4 pinos: 07x12x03cm 

Bloco com 8 pinos com roda: 08x17x09cm 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

 
750 
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30 

 
Big Construtor 

Big Construtor, conjunto confeccionado em madeira de lei de 20mm, impresso em silk 

screen contendo 50 peças. Acondicionado em caixa de madeira. Medidas 

aproximadas: 12x 06x 2,5cm.  Contendo certificado do INMETRO 

 
375 

  

 
 

 
TOTAL 

 

 
 
 
 

Lote 3 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 

1 

 
 

Ábaco Aberto 

Produzido em madeira, base medindo aproximadamente 325x60x20mm, 5 hastes em 
madeira medindo aproximadamente 270mm de altura X 10mm de diâmetro, 50 argolas 
coloridas em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, medindo aproximadamente 10mm 
de altura X 35 mm de diâmetro, possuindo orifício ao centro medindo aproximadamente 
11mm de diâmetro, representando unidade, décimo, dezena, centena e milhar. 
Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
 

2 

 

Ábaco de 
Seriação 

Produzido em madeira, a base medindo aproximadamente 340x70x17mm, possúi 9 hastes 
de aproximadamente 230mm de altura x 11mm de diâmetro; 45 argolas coloridas em 
plástico poliestireno atóxico de alto brilho, com aproximadamente 11mm de altura x 34mm 
de diâmetro. As argolas possuem um orifício ao centro de aproximadamente 11mm de 
diâmetro, e representam quantidade de 1 a 9. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

3 

 

Alfabeto em 
Braille 

Conjunto de 40 celas confeccionadas em EVA, que apresentam as letras em Braille, 
medindo aproximadamente 97x68x6mm cada. Apresenta todas as letras do alfabeto, 
incluindo o Ç, as letras acentuadas do português e o sinal de letra maiúscula, em pontos 
de 10mm. Todas as celas apresentam recorte no canto superior direito para indicar a 
posição correta das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
4 

 
Alfabeto com 

Associação de 
Imagem e Letra 

Jogo com 49 peças que se encaixam em duas partes e formam 26 quebra-cabeças que 
fazem a associação da imagem e letra inicial da escrita. Medem aproximadamente 
127x113x2,8mm. Confeccionados em MDF e impressos em policromia. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

5 

 

Alfabeto Libras 

Conjunto contendo 26 placas em EVA, cada uma na medida 97x146x6mm, impresso em 
silk-screen, apresenta as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de 
madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

6 

 
Alfabeto com 
Ilustrações 

Produzido MDF, ilustração em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, 
que formam 26 placas de 68x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

7 
 

Alfabeto com 
Ilustrações em 

Libras 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em três 
partes, que formam 26 placas de aproximadamente 120x52x2,8mm. Acondicionado em 
caixa de madeira. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

633 
  

 

8 
Alfabeto 

Recortado em 
MDF 

Produzido em MDF, com 60 peças em letra de fôrma maiúscula de 48x52x2,8mm cada. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 
  

 

9 
 

Alfabeto em 
Sílabas 

Produzido em EVA e impresso em silk screen, contém 354 peças de aproximadamente 
39x41x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 
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10 
 

Jogo para 
Aprendizado das 

Horas 

Composto por 24 peças que foramam 12 quebra cabeças, contendo 2 encaixes, com 
impressão colorida em policromia, produzidas em MDF, cada um medindo 
aproximadamente 144x72x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

210 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bandinha 
Rítmica 

Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC 
transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster 
sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de 
altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de 
espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em 
poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 
200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 
0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado 
em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de 
comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, 
medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado companhado de 
baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal 
cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC 
colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele 
fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, 
confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira 
lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS 
colorido, com 300mm de comprimento. 

 
09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um 
chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio 
cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem 
farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), 
confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com 
cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal 
cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado 
em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo 
de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - 
Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de 
madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de 
rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 
190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e 
baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - Um triângulo infantil, 
confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta metálica do mesmo material e 
acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
423 

  

 
12 

 
Jogo Bingo do 

alfabeto 

Contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 126x116x2,8mm; 500 
marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula (48x52x5,6mm) e 01 sacola 
confeccionada em tecido. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 

13 
 

Jogo Bingo com 
libras 

Produzido em MDF e marcadores em EVA, impresso em policromia, sendo 20 tabuleiros 
em MDF medindo 105x98mm, 45 marcadores em borracha EVA, 26 letras de forma 
maiúscula (48x52x5,6mm). Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

633 

  

 
 

14 

 
 

Blocos de 
Encaixar com 

Imagens 

Conjunto de blocos confeccionados em plástico Polipropileno atóxico de alto brilho. 
Contém 15 peças coloridas divididas em três partes encaixáveis. As peças são ilustradas 
nos quatro lados, possibilitando combiná-las e formar diferentes imagens. Cada peça mede 
aproximadamente 82x82mm, tamanho seguro e aconselhável para crianças pequenas. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 

15 

 

Blocos Lógicos 

Produzido em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças 
em 4 formas geométricas diferentes e 3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), 
medindo a menor 21x42x6mm e a maior 73x73x18mm. desenvolve noções de figuras 
geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 

  

 

16 
 

Bola de Bobath 
Confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 730mm de diâmetro. 
Acondicionada em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

1053 
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17 

 
 

Boneco com 
Cela Braille 

Medindo aproximadamente 470mm, confeccionado com teciodos antialérgicos e laváveis: 
plush, malha de algodão, pluminha e pelúcia de diversas cores. Com revestimento de fibra 
siliconada e tras uma placa de MDF acoplada ao tronco. O cabelo é de fio acrílico e o rosto 
é composto por olhos, boca e nariz bordados em duas cores. O boneco vem vestido com 
shorts, cinto com botão de pressão, tênis com cadarço e uma camiseta com velcro e zíper 
nas costas. Na parte frontal, traz seis botões móveis confeccionados em EVA, com velcro, 
que representam os pontos Braille. Vem acompanhado de uma mochila para guardar os 
botões. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 

18 

 

Caixa Numerada 
com Braille 

Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto 
brilho. Cada caixa possui na sua tampa, números de 1 a 10 em braille e os correspondentes 
em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, traz objetos iguais, em quantidade 
correspondente ao número escrito na tampa. Acondicionados em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

19 

 

Jogo de para 
aprendizado 
monetário 

Material para trabalhar com situações problema que envolvem o Sistema Monetário 
Brasileiro, contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 
notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas 
de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho 
reduzido 45x100mm imitando as notas do Real. Acondicionado em caixa com divisórias 
para as cédulas e moedas com dimensões 300x150mx40mm. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 

20 
 

Caixa Tátil 
Produzida em EVA, medindo 240x240mm, contém 6 placas de 8mm de espessura que 
formam o cubo com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Acondicionado em caixa 
de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
21 

 
Conjunto 5 

Jogos 

Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, contém 05 jogos de 
tabuleiro de 225x245mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado 
em estojo de madeira medindo 249x273x58mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 

22 
 

Conjunto de 
Letras e 
Números 

Confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 
peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 
conjuntos de vogais, cada uma medindo aproximadamente 29mm. Acondicionada em 
sacola de PVC transparente com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

423 

  

 
23 

 
Animais com 

Filhotes 

Produzido em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contém 5 animais: 
porca, coelha, vaca, galinha, tartaruga fêmea, medindo aproximadamente 240mm cada. 
Com abertura de zíper, cada animal carrega em seu interior os respectivos filhotes. 
Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

423 

  

 
 
 

24 

 
 

Coleção de 
Aramados 

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto 
com tubo de PVC flexível. Contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, sendo: 
Aramado Triangular, medindo aproximadamente 390x243x135mm. Aramado Ondular, 
medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Montanha-russa, medindo 
aproximadamente 265x345x210mm. Aramado Espiral, medindo aproximadamente 
390x200x135mm. Aramado Entrelaçado, medindo aproximadamente 390x292x135mm. 
Aramado Acrobático, medindo aproximadamente 305x315x135mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

423 

  

 

25 
 

Jogo de 
Construir 

palavras em 
Braille 

Conjunto confeccionado em EVA, contém 84 peças recobertas de plástico poliestireno, 
medindo 62x58x6mm cada. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e braille, e incluem 
o sinal de maiúscula e o Ç. Todas as peças apresentam marcação no canto superior direito 
para indicar a posição correta das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 
 

633 

  

 
26 

 
Jogo Círculo de 

Frações 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 12 círculos divididos 
de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com 135mm de diâmetro e 2,8mm de 
espessura. Acompanham 3 placas de EVA medindo 160x160x4mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

27 
 

Dominó 
Abstração das 

partes 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 
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28 
 

Dominó de 
Adição 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

29 
 

Dominó de 
Associação de 

Ideias 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 

30 
 

Dominó de 
Alfabetização 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 

31 
 

Dominó de 
Figura e Sombra 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

  

 
32 

Dominó de 
Figuras 

Geométricas 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 
33 

 
Dominó de 

Metades 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 
34 

 
Dominó de 
Quantidade 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 
35 

 
Dominó de 
Texturas 

Confeccionado em MDF, contém 28 peças memdindo 34x72x6mm cada uma. Cada peça 
apresenta uma divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm 
de profundidade, nos quais estão dispostas sete diferentes texturas de EVA. 
Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

  

36  

Dominó de 
Divisão 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
37 

 
Dominó de 

Divisão Silábica 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 

38 
 

Dominó de 
Frases 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 
39 

 
Dominó de 

Multiplicação 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 

  

 
40 

 
Dominó de 
Subtração 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

41 
 

Jogo de 
Desenho 

Material didático para desenhar imagens simétricas por meio de um espelho que reflete 
uma imagem qualquer. O material possibilita o desenvolvimento de habilidades de 
desenho e permite trabalhar conceitos de geometria plana e simetrias. Dimensões 
aproximadas: 310x195mm. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

633 

  

 
42 

 
Jogo Esquema 
Corporal 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de 
encaixe (06 placas medindo 230x230x5,6mm e 04 placas medindo 345x230x5,6mm), 01 
boneco articulado medindo 580mm e 01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do 
corpo humano. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 
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43 
Jogo de 

conscientização 
sobre 

recolhimento 
seletivo de lixo 

Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em MDF, de 318x188x2,8mm: 60 fichas 
ilustradas em cartão dúplex, de 42x42x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 
dado. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
44 

Conjunto de 
Fantoches de 

Animais 
Domésticos 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, o jogo contém 10 fantoches 
(cavalo, cachorro, coelho, pato, vaca, galo, ovelha, porco, gato e papagaio), medindo 
aproximadamente 292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1.053 

  

 

45 
Conjunto de 

Fantoches de 
Animais 

Selvagens 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, 
macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano), medindo aproximadamente 
292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

1.053 

  

 
46 

Conjunto de 
Fantoches de 

Família Branca 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo 
contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm 
de altura cada um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 

  

 

47 
Conjunto de 

Fantoches de 
Família Negra 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo 
contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm 
de altura cada um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 

  

 

48 

 

Jogo de Letras 

Confeccionado em papel cartão tríplex 300g/m², contem 145 cartas, sendo 5 jogos 
completos do alfabeto e 3 jogos de vogais, cada carta medindo aproximadamente 
86x52mm. O baralho apresenta letras do alfabeto no centro da carta e nas extremidades a 
mesma letra escrita nas versões manuscrita e de imprensa maiúscula e minúscula. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
 

49 

 
 

Jogo de 
Operações 

Matemáticas 

Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com ilustração em policromia, sendo 2 
placas para registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de 
multiplicação e uma placa com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma 
medindo 220x145x2,8mm; dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 
 

50 

 

Jogo para 
Estimular as 

Cantigas 
Folclóricas 

Composto por caixa que armazena roleta com as propriedades do som, um microfone de 
plástico, cartelas no tamanho 30x20 cm onde são impressas e ilustradas 10 cantigas 
folclóricas com laminação fosca frente e verso, 10 cartões medindo 5x5cm com imagens 
referentes as cantigas e 1 suporte de cabeça em eva. Acompanha o jogo um livreto de 
apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir 
do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

633 

  

 

51 
 

Jogo de Encaixe 
de Números 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 20 peças encaixadas em duas 
partes, que formam 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 
98x126x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
52 

Jogo de 
Amarelinha 

Confeccionado em bagum de um lado e lona vinílica do outro. Possui as seguintes 
dimensões 800x2200mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
423 

  

 

53 

 

Jogo da Velha 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro de 3mm com abertura circular em todos os espaços, medindo 
23,5x23,5mm. Acompanham 10 peças em madeira, sendo 5 em formato de X e 5 em 
formato de círculo. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 
  

 
 

54 

 
 

Jogo de Damas 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro em madeira adaptado, medindo 35x35cm, possui abertura 
circular em todos os quadrantes. Acompanham 36 círculos em madeira com pino para 
encaixe no tabuleiro e em outras peças para ser formada a dama. Acondicionada em 
embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 
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55 

 

Jogo 
Pedagógico de 

Refeição 

Composto por caixa com 7 tabuleiros medindo 42 cm x 30 cm com ilustração de pratos, 7 
tabuleiros no formato de cardápios medindo 42cm x 30 cm dobrados com 3 vincos 
produzidos e acoplados cartão com cartão e laminação fosca frente e verso. 42 cartas com 
imagens de diferentes alimentos e uma roleta. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir 
do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 

56 
Jogo 

Pedagógico de 
encontrar 
difereças 

Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 175x175x2,8mm, e 25 cartas em 
papelão empastado dúplex, de 78x48x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado 
em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

57 

 

Jogo 
Pegagógico de 

Frutas 

Composto de caixa que armazena 36 peças tamanho aproximado de 100 x 200mm, cartão 
acoplados horle e laminação fosca frente e verso. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir 
do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

58 

 
Jogo 

Pedagógico de 
Contar Histórias 

Composto por caixa com 6 tabuleiros acoplados em cartão/ cartão no tamanho 20cm x 40 
cm, 18 cartas ilustradas e 6 cartelas com tamanho 20cm x 15 cm com fábulas escritas em 
3 parágrafos, produzidas em cartão 300 g, com laminação fosca. Acompanha o jogo um 
livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos 
de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir 
do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
59 

 
Jogo de 
Palavras 

Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado dúplex, de 72x52x2,5mm, impressas em 
policromia, e 01 ampulheta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

633 

  

 

60 

 
Jogo 

Pedagógico 
Monta Animais e 

Palavras 

Composto por caixa contendo 60 cartas, medindo 6x9cm produzidas em papel couché 300 
gr e laminação fosca, 5 tabuleiros medindo 40cm x 30 cm com laminação fosca e 30 peças 
em eva 5mm que formam animais em 3d, contendo cada um deles 6 partes. Acompanha 
o jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, 
objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e 
portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 

61 

 

Jogo 
Pedagógico de 

Compras 

Confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo aproximadamente 
385x285x2,8mm, 1 tabuleiro medindo aproximadamente 150x290x2,8mm, 4 cartelas 
carrinho de compras medindo aproximadamente 165x103x2,8mm, 16 cartas lista de 
compras em cartão duplex medindo aproximadamente 74x49mm, 96 cartas em cartão 
duplex medindo aproximadamente 39x41mm, 150 cédulas fictícias de dinheiro sendo: 20 
de 20,00; 30 de 10,00; 40 de 5,00; 60 de 2,00; e 100 moedas fictícias 50 moedas de 1,00 
e 50 moedas de 0,50. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 
62 

Jogo 
Pedagógico de 

Soletrar 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças encaixáveis 
que formam 12 quebra-cabeças, cada um medindo 140x135x2,8mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
 
 
 

 
63 

 
 
 

Conjunto 
Psicomotor de 

Atividades I 

Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas 
em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 
02 círculos medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas 
geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 
460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. 
Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, 
medindo 200x80mm 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 de 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. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 

 
423 
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64 

 
 
 

 
Conjunto 

Psicomotor de 
Atividades II 

Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para 
arco em formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em 
formato X, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos 
com plástico, medindo aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, 
medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, 
medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, 
medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, medindo 
aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo 
aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo 
aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo 
aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 
100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo 
aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo 
respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 

 
423 

  

 
65 

 
Jogo de Loto 

Aritmético 

Jogo com 5 placas confeccionadas em EVA, impressas em silk screen. Apresentam 
operações de soma e subtração, e 45 peças com numerais de 1 a 9. Cada placa mede 
aproximadamente 154x154x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

843 

  

 

66 
 

Jogo de Loto 
Leitura 

Loto leitura- Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo 26x26x2,8mm 
cada e 5 placas medindo 149x149x2,8mm cada, impressas em policromia. Acondicionado 
em caixa de papelão.  Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

  

 
 

67 

 
 

Jogo Loto 
Leitura em 

Braille 

Composto por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas, com 205x205 mm cada uma. 
Apresenta 120 letras de 29x29mm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, 
grafadas em tinta e Braille. Todas as letras trazem marcação no canto superior direito, para 
indicar a posição correta das mesmas. Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada 
uma, com o respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso, na margem 
esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para atividades de linguagem e de 
estímulo à coordenação visomotora, pelo encaixe de peças entre si. Acondicionada em 
estojo de madeira com cantos arredondados. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

 
68 

 
Material Dourado 

Material dourado - Confeccionado em plástico polipropileno, contém 611 peças que 
consistem em: 01 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas) e 500 cubos 
(unidades). Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 

  

 
69 

 
Material Dourado 

Individual 

Material dourado Individual- Conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, 
sendo: 50 cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionada 
em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1.053 

  

 
70 

 
Memória de 

Alfabetização 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

 
71 

Memória de 
Frutas, Legumas 

e Hortaliças 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

  

 

72 
Memória de 

Meios de 
Transporte e 
Comunicação 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 

73 
 

Memória de 
Numerais 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

 

74 
 

Memória de 
Profissões 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

75 Memória de 
Sílabas 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 
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76 Memória de 
Texturas 

Contendo 24 peças em MDF, medindo aproximadamente 48x48x5,6mm cada uma. As 
peças apresentam um orifício de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais 
estão dispostas texturas variadas. Acondicionado em caixa de madeira. 

 

633 
  

77 Memória de 
Meus 

Brinquedos 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

  

78 Caixa de Luz Equipamento de projeção luminosa para experimentações lúdicas. Confeccionado 
predominantemente em MDF. Deverá possuir alça termoplástica para transporte, o painel 
necessita ser de acrílico leitoso na cor branca, e ser fabricado pelo processo (CAST) para 
melhor qualidade óptica. Deverá possuir internamente no mínimo 9 colunas de leds RGB 
distribuídas uniformemente em uma área de trabalho de 450 x 450mm, possuir painel de 
controle com revestimento em policarbonato, com entrada de alimentação de 12Vcc do tipo 
J4 2,1 x 5,5mm com polarização identificada de modo indelével e também identificação do 
ponto ótimo para entrada de comandos via controle remoto infravermelho que permite a 
modificação da cor da luz emitida, podendo-se alternar entre, no mínimo 14 cores e 3 
efeitos visuais pré-programados, através de teclas do tipo “soft-touch” além das teclas liga 
e desliga. Deverá acompanhar fonte de alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm 
com 3m de comprimento sem emendas, Dimensões aproximadas 450 x 450 x 65mm. O 
equipamento deverá acompanhar livro de apoio para o professor com no mínimo 45 
páginas, contendo: fundamentação teórica, orientações didáticas para sua utilização com 
crianças de 3 a 10 anos, e no mínimo dez sugestões de experimentações. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 
 
 

843 

  

79  

Jogo de Mosaico 
Jogo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, 
contendo 100 peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base 
de aproximadamente 22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

1477 

  

80 Jogo Numeral e 
Quantidade em 

Libras 

Jogo com 30 peças que associam número, quantidade e representação em libras formando 
10 placas. Confeccionada em EVA, impressa em silk-screen, e com medida aproximada 
de 350x115x6mm cada placa. Acondicionado em sacola plástica com zíper e alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

81 Jogo Numeral e 
Quantidade com 

Pinos 

Numeral e quantidade com pinos - ConjuntoJogocoloridos. Acondicionado em caixa de 
madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1477 

  

82 Jogo de 
Numeros e 

Quantidades em 
Braille 

Jogo confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada 
uma. Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra 
parte figuras geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior 
esquerdo as placas trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 
30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

83 Jogo de 
Palavras 
Cruzadas 

Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em MDF, medindo 312x312x2,8mm, impresso 
em policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 
22x22mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

84 Jogo de Letras Jogo com 171 peças/letras do alfabeto, que medem aproximadamente 
30mm.Confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido). Acondicionado em pote 
plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

85 Jogo de 
Números 

Jogo com 180 peças, confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), medindo 
aproximadamente 30mm cada uma. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, 
com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1.477 

  

86 Conjunto de 
Quebra-Cabeças 

de Esportes 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças, cada um 
medindo aproximadamente 280x180x2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

87 Jogo de Quebra- 
cabeça que 
demonstra a 

evolução 

Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evolução. Os 
quebra cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um 
acomodado em uma moldura plástica de poliestireno, medindo 256x218x18mm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 
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88 Jogo de Quebra- 
Cabeça com 
Sílabas 

Jogo em MDF e impresso em policromia, contém 55 peças encaixáveis que formam 16 
quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 115x115x2,8mm. Acondicionado 
em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

89 Jogo de Quebra- 
Cabeça com 
Animais 

Jogo com 10 quebra-cabeças cada um medindo aproximadamente 290x185x2,8mm, 
confeccionados em MDF e impresso em policromia. Apresenta diferentes recortes para 6, 
9 e 12 peças e ilustrações de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR 
NM 300-3. 

 

843 

  

90 Jogo de Quebra- 
Cabeça de 
Animais com 
seus filhotes 

Jogocom 10 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia com 
imagens de animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 
260x260x2,8mm. Apresenta diferentes recortes; 10 fantoches de dedo e 01 CD composto 
de 10 músicas relacionadas com os animais. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

633 

  

91 Jogo de Quebra- 
cabeça com 
sucessão de 
imagens 

Jogo com 3 quebra cabeças confeccionados em papelão empastado dúplex, impressos 
em policromia. Cada um mede aproximadamente 195x195x1,4mm e apresenta divisões 
em 4, 6 e 9 peças. Material acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

1477 

  

92 Relógio em MDF Fabricado em MDF, impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo 
aproximadamente 250x250x6mm. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com 
possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

195 

  

93 Rolo de Bobath Fabricado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em 
embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 
  

94 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Jogo com 210 peças de encaixe, divididas em 6 formatos geométricos com tamanhos 
proporcionais entre si, confeccionadas em plástico polipropileno virgem, biodegradável, 
atóxico, brilhante, em 5 cores vivas, sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm 
cada lado e 41mm de altura; losango com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos; trapézio com 
3 pinos, equivalente a 3 triângulos; paralelogramo direito com 4 pinos, equivalente a 4 
triângulos; paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; trapézio com 
5 pinos, equivalente a 5 triângulos. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente, 
com alça e zíper. Próprio para desenvolvimento da coordenação motora, através de 
atividades de construção e exercício da criatividade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

95 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 
cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças em formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, 
telhado, boneco e eixo com rodas. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, 
com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em 
conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 

633 

  

96 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, 
de cores vivas. Apresenta diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas 
arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, 
pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionada em 
sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

97 Conjunto com 
Peças para 
Formar Cenários 

Sacolão Grande Engenheiro - Conjunto com 200 peças confeccionadas em madeira com 
espessura de aproximadamente 15mm, impressas em policromia. Apresenta ilustrações 
de casas, placas de trânsito, meios de transporte, ponte, telhados, relógio. Acondicionada 
em sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

843 

  

98 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno de alto brilho e cores 
vivas. As peças possuem formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. 
Acondicionada em sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

99 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 
cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: 
rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três 
tamanhos diferentes. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas 
em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em 
conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 

633 
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100 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 
cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com 4, 3, 2 e 1 encaixe, sendo no 
mínimo: em formato “L” com 4 pinos, em formato “L” com 3 pinos, em curva com 3 pinos, 
além de reto com 3, 2 e 1 pino de encaixe. Acondicionadas em sacola de PVC cristal 
transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em 
conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 
 

633 

  

101 Jogo 
Pedagógico de 
Rimas 

Jogo contendo 04 cartelas em MDF, de 185x185x2,8mm, e 100 fichas em papelão 
empastado dúplex, medindo 24x24x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

102 Jogo Sequência 
Lógica 
Atividades 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma 
medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

103 Jogo Sequência 
Lógica 
Transformação 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma 
medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

104 Jogo Sequência 
Lógica Cotidiano 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma 
medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.477 

  

105 Jogo Sequência 
Lógica Vida 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma 
medindo 78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
1.477 

  

106 Jogo de Sólidos 
Geométricos 

Conjunto de 8 sólidos geométricos confeccionados em plástico poliestireno atóxico de alto 
brilho, de cores vivas, sendo: esfera com diâmetro aproximado de 44mm, cubo com lados 
medindo aproximadamente 42mm, cone com base medindo aproximadamente 42mm e 
altura de 85 mm, cilindro com base medindo aproximadamente 42mm de diâmetro e altura 
de 85mm, prisma base triangular medindo aproximadamente 42mm e altura de 85mm, 
prisma base hexagonal cada um dos lados medindo aproximadamente 20mm e altura de 
85mm, paralelepípedo com cada um dos lados medindo aproximadamente 42mm e altura 
de 85mm e pirâmide de base retangular medindo aproximadamente 42mm e altura de 
85mm. Acondicionados em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

 
210 

  

107 Jogo de 
Tangram 

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, com 70 
peças coloridas, formando 10 quadrados (cores diferentes) de 145x145x3mm. 
Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

108 Tapete em EVA 
com Letras para 
Encaixar 

Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e 
minúsculas), medindo 320x320x8mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a 
identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com 
zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

423 

  

109 Tapete em EVA 
com Números 
para Encaixar 

Confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa 
medindo 320x320x8mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. 
Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 
 

423 

  

110 Teatro para 
Fantoches 

Fabricado em madeira e MDF contendo silhueta de palco com cortina e impressão em 
policromia, medindo aproximadamente 630x890x40mm (fechado), com abas laterais para 
suporte medindo aproximadamente 243x681x20mm cada porta. Acondicionado em caixa 
de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

1.053 
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111 Teatro para 
Projeção de 
Sombras 

Equipamento didático de projeção de luz e sombra. O equipamento deverá ser portátil e 
desmontável, confeccionado predominantemente em MDF “medium density fiberboard” e 
apresentar tela de acrílico leitoso na cor branca medindo aproximadamente 470 x 470mm, 
fabricado pelo processo (CAST) para melhor qualidade óptica, possui projetor de luz, com 
medidas aproximadas 65 x 65 x 165mm, este, confeccionado predominantemente em aço 
carbono com tratamento anticorrosivo pelo sistema epóxi pó eletrostático, deverá possuir 
lâmpada bi-pino alógena de no mínimo 12V 30W fixada através de um soquete cerâmico 
com revestimento de mica, possui regulagem de foco através de manípulo com rosca M4; 
deverá possuir ventilação forçada para resfriamento da lâmpada, através de ventoinha 12V 
e saídas de ar, posicionadas no corpo do equipamento. Deverá acompanhar fonte de 
alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm com 3m de comprimento sem emendas, 
acompanhar também, instruções pedagógicas com roteiro adaptado de história para a 
realização de no mínimo uma mini peça teatral, bem como os personagens necessários 
para a realização do espetáculo. Medidas externas aproximadas quando montado; 650mm 
de altura, 710mm de largura e 450mm de profundidade. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

843 

  

112 Conjunto de 
Trânsito 

Conjunto confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito, impresso em silk screen, 
medindo aproximadamente 200x200mm cada; 16 suportes de aproximadamente 500mm 
de altura; 05 apitos; 05 cones plásticos com aproximadamente 250mm; 05 coletes infantis; 
01 semáforo elétrico com leds de alta luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 
metros; bateria de 09 volts e chave seletora com 03 funções. Acondicionado em caixa de 
papelão.. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

113 Túnel Lúdico Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida em mola espiral, 
medindo 315x63 cm. Acondicionada em sacola de tecido em poliéster com zíper e alça. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

423 

  

114 Jogo de Xadrez 
e Dama 

Jogo fabricado em MDF e madeira, impresso em silk screen, com peças em plástico 
polipropileno e EVA, medindo aproximadamente 250x250x22mm, e a peça do rei medindo 
aproximadamente 50mm. Acondicionado em estojo de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

633 

  

115 Kit de Peças de 
Encaixe modelo I 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem montar modelos diversos 
como máquinas, meio de transportes e outros. Deverá indicado para crianças a partir de 5 
anos e conter peças como: blocos de construção, vigas, peças que façam conexão com 
rodas e pneus, rodas e pneus, polias etc. As peças deverão ser plásticas e encaixáveis 
não dependendo do uso de ferramentas. O kit deverá possibilitar a montagem de, no 
mínimo, 15 (quinze) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de 
montagens deverão constar em um guia impresso incluso no kit. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

633 

  

116 Kit de Peças de 
Encaixe modelo 
II 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem construir robôs móveis. 
Deverá ser adequado para crianças a partir de 8 anos. Para tanto, deverá conter peças 
como: blocos de construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e pneus, 
engrenagens, caixas de redução, pneus e rodas. As peças deste kit deverão ter o mesmo 
padrão do KIT PARA A INICIAÇÃO DA ROBÓTICA. O kit deverá permitir a construção de 
robôs seguidores de linha. Para tanto, deverá conter, além das peças estruturais, sensores, 
atuadores e uma unidade de controle. As peças deverão ser plásticas e/ou de metal, e 
encaixáveis não dependendo do uso de ferramentas. O kit deverá possibilitar a montagem 
de, no mínimo, 4 (quatro) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de 
montagens deverão constar em um guia impresso incluso no kit. Deverá conter, no mínimo: 
2 sensores de toque; 1 sensor de linha; 2 motores contínuos ou servomotores e todos os 
cabos para conectar os componentes eletrônicos à unidade de controle. A unidade de 
controle deverá, no mínimo, possuir entradas/saídas que possibilitem a conexão e controle 
nas seguintes configurações: de pelo menos dois atuadores e dois sensores 
simultaneamente; já possuir programas pré-instalados e utilizar como fonte de alimentação 
conexão USB através de computador, baterias recarregáveis ou fontes externas. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

 
633 
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117 Livro de 
Intenções 
Pedagógicas 
Anos Iniciais 

Livro de Intenções Pedagógicas Anos Iniciais - (180 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 
4x4 cores, Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A 
organização deste material possui um caráter operacional e didático. Apresenta as 
intenções pedagógicas dos recursos, jogos e brinquedos constantes no LABORATÓRIO 
BRINCAR E APRENDER – Ensino Fundamental- Anos Iniciais e busca enriquecer e 
dinamizar as práticas educativas por meio de sugestões de ampliação de estratégias 
didáticas frente ao uso dos materiais ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os 
contemplados na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico 
metodológico aos professores e coordenadores no planejamento das ações educativas 
voltadas ao atendimento dos alunos de 6 a 10 anos. 

 
 
 

4.218 

  

116 Livro de 
Intenções 
Pedagógicas 
Infantil 

Livro de Intenções Pedagógicas Educação Infantil - (176 páginas - Capa: 20,5 x 
27,5cm, 4x4 cores, Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 
75g.): A organização deste material possui um caráter operacional e didático. Apresenta 
as intenções pedagógicas dos recursos, jogos e brinquedos constantes no LABORATÓRIO 
BRINCAR E APRENDER – Educação Infantil, e busca enriquecer e dinamizar as práticas 
educativas por meio de sugestões de ampliação de estratégias didáticas frente ao uso dos 
materiais ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os 
contemplados na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico 
metodológico aos professores e coordenadores no planejamento das ações educativas 
voltadas ao atendimento das crianças de 0 a 6 anos. 

 
 
 

4.218 
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Lote 4 

Item  Descritivo QTDE QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

1 Estante 
Organizadora 
Modular 

Estante Organizadora Modular: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Formada por 4 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes, coloridas. 
A montagem é totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou 
acessórios para fixação. Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 
1,87cm x largura 32,5cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

844 

  

2 Estante 
Organizadora 
Lúdica 

Estante Organizadora Lúdica: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a 
laterais com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com 
alças. Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): 
altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

844 

  

3 Conjunto de 
Mesinha com 4 
cadeiras 

Super resistente, atóxica, higienizável e colorida, sendo o tampo da mesa nas medidas 
aproximadas de 750x750mm em formato quadrado fabricado em polipropileno com 
espessura aproximada de 45mm, com borda ao redor de toda a mesa medindo 
aproximadamente 30mm com diferença de altura para o centro do tampo de 
aproximadamente 3mm, contendo 12 parafusos fixados em sua estrutura interna de aço 
com espessura aproximada de 1,5mm. A mesa possui as 4 pernas em aço com 
espessura aproximada de 1,5mm e diâmetro aproximado do tubo de 58mm com 
revestimento em pintura epóxi contra corrosão, possuindo fixação de 3 parafusos em 
cada perna. 

 

Possui sistema de regulagem de altura nas pernas através de tubo de inox de 
aproximadamente 30mm em 30mm contendo 9 regulagens no total, sendo altura 
mínima da mesa de 360mm e máxima de 590mm. Possui sistema antiderrapante de 
borracha na sua extremidade. Medida aproximada 750x750x630 mm. Conjunto de 4 
cadeiras Infantis fabricadas em polipropileno com acabamento arredondado 
propiciando segurança, possui espessura aproximada de 3,7mm no encosto e assento 
na parte central e aproximada de 4,2mm de espessura nas extremidades do encosto e 
do assento. 

 
Largura aproximada do assento de 280mm e encosto de 240mm, sendo super- 
resistentes com abas laterais para segurança e comodidade, tem o encosto vazado, 
sendo atóxico, higienizáveis e coloridas com capacidade para suportar até 100 kgs. 
Com pernas em formato de "v" e sistema antiderrapante na extremidade de cada perna 
propicia maior segurança e estabilidade no seu uso. Por seu design inovador propicia a 
otimização do espaço através do empilhamento. Medida aproximada 420x420x550 mm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

844 

  

4 Cama Infantil CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras 
fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 
2,8mm, com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em 
formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e 
dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo 
do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos 
derramados acidentalmente ou durante a higienização. 

 

Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com 
espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir 
nas duas laterais dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo 
material das cabeceiras. 
Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta 
resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e 
acabamento em viés costurado. 

 
Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no 
aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do 
leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. 
O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e 
desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou 
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  dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente 
resultando em risco à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre 
de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 
4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas 

 

Comprimento : 135cm, com tolerância de +/- 5%. 
Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. 
Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. 
Capacidade mínima: 50kg 
Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. 

 

Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao 
INMETRO conforme as respectivas normas e métodos. 
• Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; 
• Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella 
Choleraesuis e Eschericia; 

 
• Ação antiestática, ABNT NBR 14922:2013; 
• Ação anti-UV, ASTM G154, aproximadamente 200 horas; 
• Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; 
• Ação antichama, conforme UL94; 
• Resistência a impacto, pelo método IZOD, com resultado aproximadamente de 85 
J/m. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 
e ABNT NBR NM 300-3. 

   

TOTAL  
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Lote 5 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Playground I Playground 2 Atividades - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios 
vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel 
simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em 
diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento de água. Desenvolvido com 
um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com 
acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 150cm x altura 155cm x 
comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 
 

 
87 

  

2 Playgound II Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto 
por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador pequeno com 
rampa contínua, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, 
com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança e painel 
simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em 
diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com 
acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 339cm (largura) x 155cm (altura) x 
245cm (comprimento). Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 
 

 
87 

  

3 Playground III Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto 
por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um escorregador tubo com 
sustentação, uma escada com 5 degraus confeccionada em madeira plástica, com estrutura 
em metal, guarda-corpo metálico com dupla proteção contendo pintura eletrostática a pó, um 
escorregador pequeno com rampa contínua, ponte de passagem, aro de basquete e jogo da 
velha com nove faces (opcional). Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes 
formatos e telhado. Desenvolvido com um conceito modular que permite ampliação infinita e 
reposição de peças. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 
largura 417cm x altura 198cm x comprimento 339cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de 
Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 

 
 
 
 

 
87 

  

4 Playground IV Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e 
pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto 
por duas escaladas contendo 5 degraus cada com orifícios vazado, um escorregador tubo, 
dois escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico 
duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em 
plástico rotomoldado com trava de segurança, aro de basquete e painel simulador de carro 
com volante e marcha. Módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e 
telhado. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) 
x 212cm (altura) x 520 (comprimento). Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no 
mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da 
ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 
 

 
87 
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5 Parque I Parque I - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo 
duas torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem 
na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e uma cobertura com área 
mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 
0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono 
com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo menos as seguintes atividades: 2 
escorregadores grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 
1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento 
; 1 escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com 
travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre 
e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada com no mínimo 3 degraus 
em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em 
tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de 
insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 4 portais 
de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas. Todos os parafusos, 
porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno 
utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração 
de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da 
plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e 
acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos acessórios 
para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - 
Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 
horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com 
resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 
16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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6 Parque II Parque II - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo 
três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na 
medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas coberturas com área 
mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 
0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono 
com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / 
dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de 
comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de 
comprimento; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda 
corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as 
colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no 
mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 
degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 “, fixada à torre e 
ao solo/piso; 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em 
polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno 
rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em 
curva perfazendo 90º com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges 
em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos 
com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em 
estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro 
mínimo de 3/4”, medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com 
aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno 
rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e 
arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve 
ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa 
solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da 
plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e 
acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para 
fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - 
Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 
horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com 
resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 
16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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7 Parque III Parque III - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no mínimo 
três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida de 90mm x 
90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima de 1,7m² em 
polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em composto rígido 
oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 
15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escada com no mínimo 
5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e 
horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da 
escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, 
fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 “, fixada à torre e ao 
solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado 
com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um 
tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,78m com saída em parede dupla 
fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 
1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com aproximadamente 2,00m de 
comprimento e 0,78m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno 
rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, 
fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em estrutura 
metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 
3/4”, medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em 
polietileno rotomoldado; 1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8”, com 
cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas, medindo aproximadamente 
1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 com junções em plástico injetado; 

 

1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado 
em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade 
itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de passagem, com 
comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido oriundo de reciclagem 
com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4”, 
barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 2mm; 3 portais de passagem com 
aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno 
rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e 
arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve 
ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa 
solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da 
plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e 
acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para 
fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - 
Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 
horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com 
resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 
16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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8 Parque IV 2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto 
rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura 
metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 2mm; 1 
escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1”, com no mínimo 7 degraus, fixada 
à torre e ao solo/piso;1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço carbono de no mínimo 
1 5/8 “ , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com aberturas para apoio das 
mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo 
aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no 
equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, 
atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as 
intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, 
obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura 
epóxi.O brinquedo deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir 
instalação em piso de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de 
Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as 
exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa 
calculada de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 

87 

  

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro Conselheiro Lafaiete 
– MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 115 

 

 

9 Túnel Lúdico Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático que garantam resistência a 
intempéries. Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de rotomoldagem, 
acoplamento dos módulos por encaixes e sistemas de fixação que não fiquem exponham 
riscos as crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho com chaminé e fumacinha, 
aberturas laterais que permitam visualização interna. As matérias-primas empregadas 
devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura 144 
cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV 
da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e 
Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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10 Casinha de 
Boneca 

Casinha de Boneca Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas com 
aditivos anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Deve possuir aberturas em pelo menos três lados, telhado duas águas, tábua de 
passar com ferro, balcão externo na janela, porta vai e vem com telhado pestana, pia com 
fogão e balcão de cozinha, janela de correr, janela colonial e soleira. As paredes devem 
possuir textura que simulam uma construção real interna e externamente. Dimensões 
aproximadas: largura: 125 cm x altura 138 cm comprimento 155 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o 
término da vida útil. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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11 Escorregador com 
Balanço 

Escorregador com Balanço - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos 
anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com 
corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com trombina que serve de 
cabide, além de contribuir para o aspecto lúdico , proporcionam maior estabilidade ao 
brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as laterais com sistema de travamento 
com rosca, cadeira de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 8mm. Início da 
rampa e degraus com textura antiderrapante. Possuir acabamento livre de rebarbas e partes 
pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após 
o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 182 cm x altura: 115 cm x 
comprimento: 165 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 

 
 
 

 
87 

  

12 Escorregador 
Pequeno 

Escorregador Pequeno – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti- 
UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com 
corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável que 
serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o 
aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou 
ondulada, fixada as laterais. Degraus e início da rampa com textura antiderrapante. 
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas 
empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: 
largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo 
Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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13 Escorregador 
Grande 

Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV 
e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com corrimão 
incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel que serve 
como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir para o 
aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa contínua ou 
ondulada, fixadas por uma barra central. Degraus e início da rampa com textura 
antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As 
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. 
Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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14 Gangorra 1 Lugar Gangorra 1 lugar - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Em peça única, com 1 par de manoplas. Textura antiderrapante no 
assento, no encosto para a s costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de 
rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir 
reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 28cm x altura 50cm 
x comprimento: 90 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no 
mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da 
ABNT NBR 14922:2013. 
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15 Gangorra 2 
Lugares 

Gangorra 2 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Em peça única, com 2 pares de manoplas. Textura antiderrapante 
no assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés. Acabamento livre de 
rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir 
reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 42 cm x altura 48 
cm x comprimento 115 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima 
de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da 
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as 
exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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16 Gangorra 3 
Lugares 

Gangorra 3 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Em peça única, cores diversas, com 4 pares de manoplas duplas 
para o uso simultâneo por até três crianças, garantindo total segurança inclusive na posição 
central. Textura antiderrapante no assento e na base para apoio dos pés. Acabamento livre 
de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem 
permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 42 cm x 
altura: 48 cm x comprimento: 145 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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17 Gira-gira 3 
Lugares 

Gira-gira 3 Lugares – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti- 
UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Colorido, 
contendo: base, três assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para os pés, volante 
central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento arredondado. Dimensões 
aproximadas: altura: 53cm x diâmetro: 97cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. 
Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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18 Gira-gira 4 
Lugares 

Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Composto por 4 assentos, volante, base e eixo central metálico. 
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas 
empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: 
altura: 60cm x diâmetro: 155cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança de Brinquedos. Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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19 Kit Gol 
Desmontável 

Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti- 
UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves 
com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por 
encaixe, sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de 
rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir 
reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 
cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima 
de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da 
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as 
exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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20 Kit Volêi Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático 
para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da 
coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou 
areia, hastes de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. 
Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. 
Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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21 Kit Basquete 
Infantil 

Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a 
qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento 
com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de 
altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 55 
cm x comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima de 108cm; Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as 
exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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TOTAL  

 
 
 
 
 

Lote 6 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Piscina de 
Bolinhas 

Piscina de bolinhas – conjunto contendo 5 peças medindo aproximadamente 1,50m x 1,50x 
x 0,30m em formatos curvos e circular, confeccionado em espuma de alta performance não 
tóxica na densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado impermeável, 
antialérgico e não toxico. Costuras reforçadas, peças interligadas por velcro com reforço 
externo, zíper com cursor niquelado protegido por bolso. (Não acompanha as bolinhas). 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 
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2 Circuito de 
Atividades 

Circuito de Atividades - conjunto de espumados contendo 14 peças, medindo 
aproximadamente 1,80m x 1,80m x0,90m, base central, escada, escada ondulada, rampa, 
rampa escorregador, tapete triangulo, quadrados vasados, e quadrado. Cores variadas, 
confeccionado em espuma de alta performance não tóxica na densidade D28 e revestido 
em tecido corino emborrachado impermeável, antialérgico e não toxico. Produto certificado 
pelo Inmetro. Acompanha Guia de orientação didático-pedagógica - deverá apresentar uma 
fundamentação teórica e metodológica baseada nos documentos oficiais do MEC e em 
autores que sustentam o papel do lúdico no desenvolvimento infantil no processo de ensino 
e aprendizagem. 

 

Deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 
• Ludicidade e infância - abordar aspectos históricos, sociais e educacionais nos quais a 
infância e o processo lúdico estão inseridos, considerando o desenvolvimento infantil. 
• Concepções e aplicações do lúdico na Educação Infantil – apresentar questões da cultura 
infantil, da escola e o papel do educador no processo de formação da criança. 
• Orientações e sugestões de práticas para o uso educacional do centro de atividades 
psicomotoras. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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TABELA B- COTA 
RESERVADA 

Lote 1 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Conjunto para 
berçário. 

Conjunto para berçário com aproximadamente 49 peças para o desenvolvimento corporal, 
formado por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, 
revestido em tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e 
duradoura feita em transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando 
precisar, para fixar as peças. Sendo: 1 – retângulo com abas medindo aproximadamente 
70x50x10cm. 1 encosto medindo aproximadamente 60x50x15cm. 1 círculo medindo 
aproximadamente 60x10cm interno aproximadamente 20x10cm. 2 semi -círculo medindo 
aproximadamente 1,20x60x20cm, 1 círculo medindo aproximadamente 1,20x1,20x3cm. com 
suporte transparente para inclusão de atividades. 5 triângulos medindo aproximadamente 
45x50x5cm, 1 escada medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 baixo relevo medindo 
aproximadamente 45x45x20cm, 2 rampas medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 rampa 
ondular medindo aproximadamente 45x45x20cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
70x70x20cm. 1 quadrado medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 retângulo medindo 
aproximadamente 40x15x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 
cilindro medindo aproximadamente 15x15x40cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 
60x15x15cm, 1 triângulos medindo aproximadamente 30x30x20cm, 1 semi círculo medindo 
aproximadamente 30x15x20cm, 2 retângulo medindo aproximadamente 60x30x20cm, 2 
retângulo ondular medindo aproximadamente 60x25x20cm. 1 – Rampa medindo 
aproximadamente 60x60x30cm, 1 quadrado medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 escada 
medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 lombada medindo aproximadamente 60x30x10cm, 
1 retângulo medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 arco medindo aproximadamente 
60x60x10cm, 1 lombada medindo aproximadamente 30x60x10cm, 1 retângulo medindo 
aproximadamente 40x30x10cm. 4 – Cilindro medindo aproximadamente 18x40x40cm todas 
impressas com motivos de profissão contemplando um quebra-cabeça com 6 profissões. 1 
escada medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 hexágono medindo aproximadamente 
2,16x1,90x3cm, 6 trapézios medindo aproximadamente 1,05x40x30cm. acompanha 1 livro/dvd 
didático para capacitação dos educadores com registro no isbn em impressão colorida para o 
professor com no mínimo 50 páginas e atividades sugeridas, dvd com áudio no idioma 
(português) com conteúdo de orientação para utilização do mesmo. Produtos com certificação 
de inmetro e garantia de 6 meses. 
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2 Conjunto 
maternal 1 

Conjunto maternal 1 com aproximadamente 66 peças para o desenvolvimento corporal, formado 
por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em 
tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em 
transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar 
as peças. sendo: 2 retângulos medindo aproximadamente 60x15x15cm, 2 cilindros medindo 
aproximadamente 60x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 30x30x60cm, 2 meio 
cilindro medindo aproximadamente 30x60x60cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 
40x15x15cm, 2 cilindros medindo aproximadamente 40x15x15cm, 2 bases medindo 
aproximadamente 60x60x15cm, 2 triângulos medindo aproximadamente 60x15x80cm, 2 
retângulos ondular medindo aproximadamente 10x60x80cm, 1 retângulo com ondulação em 
alto relevo medindo aproximadamente 70x60x35cm, 1 retângulo com ondulação em baixo 
relevo medindo aproximadamente 70x60x30cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 
60x80x10cm, 1 triângulo ondular medindo aproximadamente 70x50x10cm, 1 triângulo ondular 
medindo aproximadamente 30x50x10cm12 – cilindros medindo aproximadamente 40x40x5cm 
todas com impressão frente de expressões faciais e verso com o nome da expressão, satisfeito, 
zangado, confuso, alegre, assustado, feliz, triste, surpreso, tímido, preocupado, admirado, 
cansado. 3 pneus medindo aproximadamente 68x30x20cm, 3 pneus medindo 
aproximadamente 80x40x40cm. 4 triângulos medindo aproximadamente 60x80x5cm, 1 escada 
medindo aproximadamente 30x60x60cm, 2 rampa medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 
rampa ondular medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 base medindo aproximadamente 
30x60x60cm. 2 rampas medindo aproximadamente 40x30x10cm 2 rampas medindo 
aproximadamente 45x30x30cm, 1 semi-círculo medindo aproximadamente 30x30x60, 2 círculos 
com base medindo aproximadamente 20x60x60cm e 1 círculo medindo aproximadamente 
30x60x60cm. 1 cilindro medindo aproximadamente 15x60cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 20x60cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 30x60cm. 2 assentos 
comprimido medindo aproximadamente 50x50x50cm 1 quadrado medindo aproximadamente 
50x50x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos educadores com registro 
no isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 páginas e atividades 
sugeridas, dvd com áudio no idioma ( português) com conteúdo de orientação para utilização 
do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 

50 
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3 Conjunto 

maternal 2 
Conjunto maternal 2 com aproximadamente 54 peças para o desenvolvimento corporal, formado 
por modelos e formas variadas de densidade 23 ou 26, consideradas apropriadas, revestido em 
tecido emborrachado resistente bagum ou similar, com uma costura forte e duradoura feita em 
transporte triplo, com acabamento em ziper 06 ou similar, e velcro quando precisar, para fixar 
as peças. sendo: 6 cilindros medindo 0,28x0,28x0,5cm, 2 retângulos medindo 
aproximadamente 1,50x,60x5cm, 4 bases em forma de u medindo aproximadamente 
30x60x60cm, 1 rampa medindo aproximadamente 30x60x60cm, 1 escada medindo 
aproximadamente 30x60x60cm, 1 retângulos medindo aproximadamente 1,20x30x30cm, 2 
meio pneus medindo aproximadamente 1,20x30x60cm. 1 rampa medindo aproximadamente 
50x50x50cm, 1 escada medindo aproximadamente 50x50x50cm, 1 cubo medindo 
aproximadamente 40x40x40cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 1,00x30x20cm, 3 
retângulos medindo aproximadamente 30x20x20cm. 1 rampa medindo aproximadamente 
40x30x10cm, 3 círculos com base medindo aproximadamente 60x60x10cm, 1 lombada 
medindo aproximadamente 60x60x30cm, 1 baixo relevo medindo aproximadamente 
30x60x60cm, 1 tapete ondular medindo aproximadamente 60x60x10cm. 4 – retângulos 
medindo aproximadamente 1,00x60x5cm, 4 quadrados medindo aproximadamente 60x60x5cm, 
4 triângulos medindo aproximadamente 60x60x5cm, 1 retângulo medindo aproximadamente 
1,00 x 20 x 20cm, 1 retângulo medindo 60x20x30cm, 2 retângulos medindo aproximadamente 
60x20x20cm, 1 túnel medindo aproximadamente 60x50x50cm, 1 cilindro medindo 
aproximadamente 25x15x15cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 25x10x10cm, 1 cilindro 
medindo aproximadamente 25x10x5cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 60x15x15, 1 
cilindro medindo aproximadamente 60x20x20cm, 1 cilindro medindo aproximadamente 
60x30x30cm. Acompanha 1 livro/dvd didático para capacitação dos educadores com registro 
no isbn em impressão colorida para o professor com no mínimo 50 páginas e atividades 
sugeridas, dvd com áudio no idioma ( português) com conteúdo de orientação para utilização 
do mesmo. Produtos com certificação de inmetro e garantia de 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

  

TOTAL  

 
 

LOTE 2 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1  
 
 
 
 

Kit de 
Multiatividades 

com 11 
brinquedos 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 10 brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Palhaço Patibum com 13 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17x16x36,5cm; 
2 – Tartaruga com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 23,5x17,5x15cm; 
3 – Peixe com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 26x17x14cm; 
4 – Pirâmide de Formas Geométricas com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 
13x13x19cm; 
5 – Locomotiva com 15 peças de encaixe medindo aproximadamente 25,5x13,5x22cm; 
6 – Palhaço Pierrô com 19 peças de encaixe medindo aproximadamente 14x14x27cm; 
7 – Urso Encaixe com 27 peças de encaixe medindo aproximadamente 10,5x10,5x28cm; 
8 – Palhaço Trevo com 12 peças de encaixe medindo aproximadamente 11x11x25,5cm; 
9 – Palhaço Argoleco com 07 peças de encaixe medindo aproximadamente 9x9x18,5cm; 
10 – Cachorro Alegria com 22 peças de encaixe medindo aproximadamente 51,5x14,5x13cm; 
11 – Bola Bem Bolada com 09 peças de encaixe medindo aproximadamente 9,5x9,5x9,5cm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 
 

 
250 

  

2  
 

 
Kit de 

Multiatividades 
com 07 Animais 

Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, 07 brinquedos de encaixar. 
Componentes: 
1 – Galinha com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
2 – Galo com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
3 – Pato com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 15x08x15cm; 
4 – Dog Legal com 11 peças de encaixe, medindo aproximadamente 20,5x10x17,5cm; 
5 – Patinho com 08 peças de encaixe, medindo aproximadamente 17,5x11,5x14,5cm; 
6 – Gato Encaixes com 12 peças de encaixe, medindo aproximadamente 10,5x10,5x16cm; 
7 – Cachorro Bola com 06 peças de encaixe, medindo aproximadamente 11,5x11,5x15cm; 
Acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 
 
 

250 

  

 
3 

 
Jipe 

Brinquedo de encaixe no formato de jipe, contendo 16 peças coloridas e grandes. 
Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 

  

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro 
Conselheiro Lafaiete – MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 120 

 

 

 
 

4 
 

Amiguinhos 

Kit de encaixe confeccionado em plástico atóxico de alto brilho em formato de bichinhos 
(coelho, cachorro, elefante e galinha), contendo 50 peças coloridas e grandes. Kit 
acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 

  

 
5 

 
Polibol 

Kit em formato de estrelas coloridas com 06 pontas arredondadas, o centro da estrela é um 
círculo aberto. Confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Contendo 55 peças. Medida 
aproximada de cada peça: 12 cm de diâmetro. Acondicionado em sacola de PVC com zíper e 
alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
125 

  

 
 

6 

 
 

Mil Idéias 

Kit de encaixe com 160 peças coloridas e grandes, confeccionadas em plástico atóxico de alto 
brilho, sendo: PEÇAS RETANGULARES VAZADAS, PEÇAS QUADRADAS VAZADAS, PEÇAS 
CIRCULARES VAZADAS e PEÇAS EIXO 
Medidas aproximadas das peças variando entre: peça maior: 20cm e peça menor: 08cm. Kit 
acondicionado em sacola de PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

125 

  

 
 

7 

 
Conjunto de 

Encaixes 

Conjunto de encaixe por click confeccionado em plástico atóxico de alto brilho, contendo 500 
peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. Peças nos formados: barras com 
três encaixes, barras com dois encaixes, meia lua e peças no formato U. Medidas aproximadas 
das peças variando entre: peça maior: 15cm e peça menos 06cm. Acondicionado em sacola de 
PVC com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

125 

  

 
 

8 

Blocos de 
encaixe 

Expressões e 
Emoções 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém peças coloridas 
divididas em duas partes encaixáveis. Peças ilustradas nos quatro lados, formando vinte 
quebra-cabeças de expressões e emoções. Contém 10 peças de dimensões seguras, para que 
não sejam engolidas. MEDIDAS APROXIMADAS Cada peça: 10cmx10cm. Acondicionado em 
sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

 
 

125 

  

9 Conjunto de 
Maxi Blocos 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho com peças grandes e 
coloridas. Contém 25 peças de dimensões seguras, para que não sejam engolidas. MEDIDAS 
APROXIMADAS: peça maior: 20 cm x 10 cm x 10 cm e peça menor: 10 cm x 5 cm x 5 cm. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

125   

10 Engrenagens Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 550 peças 
coloridas com encaixes por meio de pinos para a montagem de engrenagens, roldanas e 
bonecos. MEDIDAS APROXIMADAS: peça maior: 10cm e peça menor: 03cm. 
Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Contendo certificado do 
INMETRO. 

125   

11 Conexões com 
Encaixe 

Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contém 300 peças 
coloridas no formato de tubos simples, tubos cruz, tubos T, tubos cotovelo e rodinhas com eixo. 
Medida aproximada de cada peça de 07cm. Material acondicionado em sacola de PVC cristal 
com zíper e alça. Contendo certificado do INMETRO. 

125   

12 Dominó de 
Pontos 

Conjunto Dominó Tradicional de Pontos - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

125   

13 Dominó de 
Frutas e 
Legumes 

Conjunto Dominó de Frutas e Legumes - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

125   

14 Dominó de 
Animais 

Conjunto Dominó de Animais - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico com encaixe 
tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS APROXIMADAS 
Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. Contendo certificado 
do INMETRO. 

125   

15 Dominó de 
Frutas em Libras 

Conjunto Dominó de Frutas em Libras - Confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico 
com encaixe tipo “macho e fêmea”. Contém 28 peças impressas em policromia. MEDIDAS 
APROXIMADAS Cada peça: 25,4 cm x 13,7 cm x 3 cm. Acondicionado em caixa de papelão. 
Contendo certificado do INMETRO. 

125   

16 Dominó Tátil Conjunto contendo 28 peças com pontos coloridos em alto relevo, confeccionados em madeira 
ou plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de 
cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

125   

17 Memória Tátil 
de figuras 

Geométricas 

Conjunto contendo 20 peças com as figuras em alto relevo. Confeccionado em madeira ou 
plástico. Acondicionado em caixa com tampa do mesmo material. Medidas aproximadas de 
cada peça: 5 cm x 5 cm x 0,4 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

125   

18 Alfabeto em 
Braille 

Conjunto confeccionado em plástico, contendo 31 peças com desenhos das letras em alto 
relevo. Inclui o “ç” e sua correspondência em braille no verso. Acondicionado em caixa de 
plástico com tampa. Medidas aproximadas de cada peça: 7 cm x 3,5 cm x 0,4 cm. Contendo 
certificado do INMETRO. 

125   
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19 Bambolê Bambolê Modular desmontável confeccionado em plástico rígido, colorido e atóxico. Contendo 

06 módulos em 03 cores. Medida aproximada: 75cm de diâmetro. Acondicionado em 
embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

1250   

20 Fantoches de 
Animais 

Conjunto de Fantoches de Animais confeccionado em tecido velvet, em cores vivas com 
detalhes coloridos estampados, enchimento em fibra siliconada, boca/bico articulados. Contém 
5 fantoches: arara, girafa, jacaré, sapo e tucano. Acondicionados em embalagem plástica. 
Medidas aproximadas de cada peça: 30 cm. Contendo certificado do INMETRO. 

125   

21 Boneca Menina 
Negra 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, acompanhado 
de blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões 
aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do 
INMETRO. 

500   

22 Boneco Menino 
Negro 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de blusa e 
fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 
26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

500   

23 Boneca Menina 
Branca 

Boneca confeccionada em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno e tiara liguinha. O corpo apresenta genitália feminina, acompanhado 
de blusa e fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões 
aproximadas: 26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do 
INMETRO. 

500   

24 Boneco Menino 
Branco 

Boneco confeccionado em vinil atóxico, contendo membros articulados, cabeça com olhos fixos 
blindados em poliestireno. O corpo apresenta genitália masculina, acompanhado de blusa e 
fralda em tecido não tecido colorido, com possibilidade de pôr e tirar. Dimensões aproximadas: 
26cm. Acondicionada em embalagem plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

500   

25 Túnel Lúdico Túnel Lúdico, confeccionado em bagum colorido, revestido com mola espiral, medindo 4 m 
comprimento x 50cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem plástica. Contendo certificado 
do INMETRO. 

250   

26 Baú Pedagógico 
com 10 
Brinquedos 

Baú Pedagógico com 10 Brinquedos, composto por: 

1 – Dominó de Formas Geométricas, 

2 – Jogo de Pinos, 

3 – Prancha de seleção, 

4 – Relógio, 

5 – Bate Pinos, 

6 – Passa Figuras, 

7 – Dominó Tradicional, 

8 – Cubos de Encaixe, 

9 – Pula Corda, 

10 – Material Dourado Individual com 111 peças 
Brinquedos acondicionados em baú de madeira com tampa e alça em corda de nylon, medindo 
55x35x30cm. Contendo certificado do INMETRO. 

250   

27 Jogo de Xadrez Jogo de Xadrez, confeccionado em poliestireno, base com feltro e chumbada, rei com 10cm 
altura, peças na cor preta e branca, tabuleiro sintético de 45x45cm com saco em tecido para 
guardar o jogo. Contendo certificado do INMETRO. 

250   

28 Alfabeto Móvel 
Degrau 

Alfabeto Móvel Degrau, confeccionado em M.D.F com 130 peças e 1 expositor, com letras de 

forma serigrafado com tinta atóxica. Sendo: consoantes e vogais - um lado maiúsculas em letra 

de forma e no outro lado minúsculas em letra de forma. Cada peça da letra mede 6,5x2,5cm. 

Base do expositor medindo aproximadamente: 38x20x20cm. Acondicionado em embalagem 
plástica. Contendo certificado do INMETRO. 

125   

29 Blocos de 
Encaixe Macro 
Blocos 

Blocos de Encaixe Macro Blocos, conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de 

alto brilho, de cores vivas, contendo 100 peças de diversos encaixes e formatos. Acondicionado 

em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Medidas aproximadas das peças: 

Bloco com 1 pino: 07x03x03cm 

Bloco com 2 pinos: 07x06x03cm 

Bloco com 3 pinos: 07x09x06cm 

Bloco com 4 pinos quadrado: 06x06x06cm 

Bloco com 8 pinos sem roda: 07x12x06cm 

Bloco com 4 pinos: 07x12x03cm 

Bloco com 8 pinos com roda: 08x17x09cm 
Contendo certificado do INMETRO. 

250   

30 Big Construtor Big Construtor, conjunto confeccionado em madeira de lei de 20mm, impresso em silk screen 

contendo 50 peças. Acondicionado em caixa de madeira. Medidas aproximadas: 12x 06x 

2,5cm. Contendo certificado do INMETRO 

125   
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Lote 3 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Ábaco Aberto Produzido em madeira, base medindo aproximadamente 325x60x20mm, 5 hastes em 
madeira medindo aproximadamente 270mm de altura X 10mm de diâmetro, 50 argolas 
coloridas em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, medindo aproximadamente 10mm 
de altura X 35 mm de diâmetro, possuindo orifício ao centro medindo aproximadamente 
11mm de diâmetro, representando unidade, décimo, dezena, centena e milhar. 
Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

2 Ábaco de 
Seriação 

Produzido em madeira, a base medindo aproximadamente 340x70x17mm, possúi 9 hastes 
de aproximadamente 230mm de altura x 11mm de diâmetro; 45 argolas coloridas em 
plástico poliestireno atóxico de alto brilho, com aproximadamente 11mm de altura x 34mm 
de diâmetro. As argolas possuem um orifício ao centro de aproximadamente 11mm de 
diâmetro, e representam quantidade de 1 a 9. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Acondicionado em embalagem plástica. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

3 Alfabeto em 
Braille 

Conjunto de 40 celas confeccionadas em EVA, que apresentam as letras em Braille, 
medindo aproximadamente 97x68x6mm cada. Apresenta todas as letras do alfabeto, 
incluindo o Ç, as letras acentuadas do português e o sinal de letra maiúscula, em pontos de 
10mm. Todas as celas apresentam recorte no canto superior direito para indicar a posição 
correta das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

4 Alfabeto com 
Associação de 
Imagem e Letra 

Jogo com 49 peças que se encaixam em duas partes e formam 26 quebra-cabeças que 
fazem a associação da imagem e letra inicial da escrita. Medem aproximadamente 
127x113x2,8mm. Confeccionados em MDF e impressos em policromia. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

5 Alfabeto Libras Conjunto contendo 26 placas em EVA, cada uma na medida 97x146x6mm, impresso em 
silk-screen, apresenta as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de 
madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

6 Alfabeto com 
Ilustrações 

Produzido MDF, ilustração em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que 
formam 26 placas de 68x135x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

212 

  

7 Alfabeto com 
Ilustrações em 

Libras 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em três 
partes, que formam 26 placas de aproximadamente 120x52x2,8mm. Acondicionado em 
caixa de madeira. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

8 Alfabeto 
Recortado em 

MDF 

Produzido em MDF, com 60 peças em letra de fôrma maiúscula de 48x52x2,8mm cada. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
493 

  

9 Alfabeto em 
Sílabas 

Produzido em EVA e impresso em silk screen, contém 354 peças de aproximadamente 
39x41x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 
  

10 Jogo para 
Aprendizado das 

Horas 

Composto por 24 peças que foramam 12 quebra cabeças, contendo 2 encaixes, com 
impressão colorida em policromia, produzidas em MDF, cada um medindo 
aproximadamente 144x72x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

70 
  

TOTAL 

mailto:codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br


Praça Barão de Queluz, 77 - Centro 
Conselheiro Lafaiete – MG • CEP 36.400-041 • Tel:(31) 3721-1258 

codap.consorcio@altoparaopeba.mg.gov.br 123 

 

 

 
11 Bandinha 

Rítmica 
Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC 
transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster 
sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de 
altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de 
espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em 
poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 
200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm 
de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em 
alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de 
comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, 
medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado companhado de 
baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal 
cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC 
colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele 
fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, 
confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira 
lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS 
colorido, com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com 
contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e 
envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil 
em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo 
material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm 
de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, 
com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um 
conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma 
campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos 
com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS 
medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação 
flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e 
sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal 
cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - Um 
triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta metálica do 
mesmo material e acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142 

  

12 Jogo Bingo do 
alfabeto 

Contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 126x116x2,8mm; 500 
marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula (48x52x5,6mm) e 01 sacola 
confeccionada em tecido. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

13 Jogo Bingo com 
libras 

Produzido em MDF e marcadores em EVA, impresso em policromia, sendo 20 tabuleiros em 
MDF medindo 105x98mm, 45 marcadores em borracha EVA, 26 letras de forma maiúscula 
(48x52x5,6mm). Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

14 Blocos de 
Encaixar com 

Imagens 

Conjunto de blocos confeccionados em plástico Polipropileno atóxico de alto brilho. Contém 
15 peças coloridas divididas em três partes encaixáveis. As peças são ilustradas nos quatro 
lados, possibilitando combiná-las e formar diferentes imagens. Cada peça mede 
aproximadamente 82x82mm, tamanho seguro e aconselhável para crianças pequenas. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

15 Blocos Lógicos Produzido em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças 
em 4 formas geométricas diferentes e 3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), 
medindo a menor 21x42x6mm e a maior 73x73x18mm. desenvolve noções de figuras 
geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores. Acondicionado em caixa de madeira. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

16 Bola de Bobath Confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 730mm de diâmetro. 
Acondicionada em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

352 

  

17 Boneco com 
Cela Braille 

Medindo aproximadamente 470mm, confeccionado com teciodos antialérgicos e laváveis: 
plush, malha de algodão, pluminha e pelúcia de diversas cores. Com revestimento de fibra 
siliconada e tras uma placa de MDF acoplada ao tronco. O cabelo é de fio acrílico e o rosto 
é composto por olhos, boca e nariz bordados em duas cores. O boneco vem vestido com 
shorts, cinto com botão de pressão, tênis com cadarço e uma camiseta com velcro e zíper 
nas costas. Na parte frontal, traz seis botões móveis confeccionados em EVA, com velcro, 
que representam os pontos Braille. Vem acompanhado de uma mochila para guardar os 
botões. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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18 Caixa Numerada 

com Braille 
Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto 
brilho. Cada caixa possui na sua tampa, números de 1 a 10 em braille e os correspondentes 
em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, traz objetos iguais, em quantidade 
correspondente ao número escrito na tampa. Acondicionados em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

19 Jogo de para 
aprendizado 
monetário 

Material para trabalhar com situações problema que envolvem o Sistema Monetário 
Brasileiro, contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 
notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas 
de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho 
reduzido 45x100mm imitando as notas do Real. Acondicionado em caixa com divisórias para 
as cédulas e moedas com dimensões 300x150mx40mm. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

20 Caixa Tátil Produzida em EVA, medindo 240x240mm, contém 6 placas de 8mm de espessura que 
formam o cubo com 4 orifícios e 6 pares de diferentes texturas. Acondicionado em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

21 Conjunto 5 
Jogos 

Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silk screen, contém 05 jogos de 
tabuleiro de 225x245mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado 
em estojo de madeira medindo 249x273x58mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

22 Conjunto de 
Letras e 
Números 

Confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 
peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 
conjuntos de vogais, cada uma medindo aproximadamente 29mm. Acondicionada em 
sacola de PVC transparente com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

142 

  

23 Animais com 
Filhotes 

Produzido em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contém 5 animais: 
porca, coelha, vaca, galinha, tartaruga fêmea, medindo aproximadamente 240mm cada. 
Com abertura de zíper, cada animal carrega em seu interior os respectivos filhotes. 
Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

142 

  

24 Coleção de 
Aramados 

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto 
com tubo de PVC flexível. Contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, sendo: 
Aramado Triangular, medindo aproximadamente 390x243x135mm. Aramado Ondular, 
medindo aproximadamente 390x200x135mm. Aramado Montanha-russa, medindo 
aproximadamente 265x345x210mm. Aramado Espiral, medindo aproximadamente 
390x200x135mm. Aramado Entrelaçado, medindo aproximadamente 390x292x135mm. 
Aramado Acrobático, medindo aproximadamente 305x315x135mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

142 

  

25 Jogo de 
Construir 

palavras em 
Braille 

Conjunto confeccionado em EVA, contém 84 peças recobertas de plástico poliestireno, 
medindo 62x58x6mm cada. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e braille, e incluem 
o sinal de maiúscula e o Ç. Todas as peças apresentam marcação no canto superior direito 
para indicar a posição correta das letras. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 
 

212 

  

26 Jogo Círculo de 
Frações 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 12 círculos divididos 
de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com 135mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. 
Acompanham 3 placas de EVA medindo 160x160x4mm. Acondicionado em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

27 Dominó 
Abstração das 

partes 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 
 

493 

  

28 Dominó de 
Adição 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

212 
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29 Dominó de 

Associação de 
Ideias 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

493 

  

30 Dominó de 
Alfabetização 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

493 

  

31 Dominó de 
Figura e Sombra 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

282 

  

32 Dominó de 
Figuras 

Geométricas 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

212 

  

33 Dominó de 
Metades 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

493 

  

34 Dominó de 
Quantidade 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

212 

  

35 Dominó de 
Texturas 

Confeccionado em MDF, contém 28 peças memdindo 34x72x6mm cada uma. Cada peça 
apresenta uma divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de 
profundidade, nos quais estão dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado 
em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

  

36 Dominó de 
Divisão 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

212 

  

37 Dominó de 
Divisão Silábica 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

493 

  

38 Dominó de 
Frases 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 
 

493 

  

39 Dominó de 
Multiplicação 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

493 

  

40 Dominó de 
Subtração 

Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma 
medindo 34x72x2,8mm. Acondicionados em maleta de polipropileno, com alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

212 

  

41 Jogo de 
Desenho 

Material didático para desenhar imagens simétricas por meio de um espelho que reflete uma 
imagem qualquer. O material possibilita o desenvolvimento de habilidades de desenho e 
permite trabalhar conceitos de geometria plana e simetrias. Dimensões aproximadas: 
310x195mm. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

42 Jogo Esquema 
Corporal 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de encaixe 
(06 placas medindo 230x230x5,6mm e 04 placas medindo 345x230x5,6mm), 01 boneco 
articulado medindo 580mm e 01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo 
humano. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 
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43 Jogo de 

conscientização 
sobre 
recolhimento 
seletivo de lixo 

Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em MDF, de 318x188x2,8mm: 60 fichas 
ilustradas em cartão dúplex, de 42x42x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 
dado. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

44 Conjunto de 
Fantoches de 

Animais 
Domésticos 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, o jogo contém 10 fantoches (cavalo, 
cachorro, coelho, pato, vaca, galo, ovelha, porco, gato e papagaio), medindo 
aproximadamente 292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

  

45 Conjunto de 
Fantoches de 

Animais 
Selvagens 

Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, 
macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano), medindo aproximadamente 
292mm de altura cada um. Acondicionados em embalagem plástica. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

352 

  

46 Conjunto de 
Fantoches de 

Família Branca 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo 
contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm 
de altura cada um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

  

47 Conjunto de 
Fantoches de 
Família Negra 

Confeccionados em tecido estampado, espuma e pluminha, com boca articulada, o jogo 
contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe) medindo aproximadamente 330mm 
de altura cada um. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

  

48 Jogo de Letras Confeccionado em papel cartão tríplex 300g/m², contem 145 cartas, sendo 5 jogos 
completos do alfabeto e 3 jogos de vogais, cada carta medindo aproximadamente 86x52mm. 
O baralho apresenta letras do alfabeto no centro da carta e nas extremidades a mesma letra 
escrita nas versões manuscrita e de imprensa maiúscula e minúscula. Acondicionado em 
sacola de PVC cristal. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

49 Jogo de 
Operações 

Matemáticas 

Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com ilustração em policromia, sendo 2 
placas para registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de 
multiplicação e uma placa com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma 
medindo 220x145x2,8mm; dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

50 Jogo para 
Estimular as 

Cantigas 
Folclóricas 

Composto por caixa que armazena roleta com as propriedades do som, um microfone de 
plástico, cartelas no tamanho 30x20 cm onde são impressas e ilustradas 10 cantigas 
folclóricas com laminação fosca frente e verso, 10 cartões medindo 5x5cm com imagens 
referentes as cantigas e 1 suporte de cabeça em eva. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do 
jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

51 Jogo de Encaixe 
de Números 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 20 peças encaixadas em duas 
partes, que formam 10 quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 
98x126x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
212 

  

52 Jogo de 
Amarelinha 

Confeccionado em bagum de um lado e lona vinílica do outro. Possui as seguintes 
dimensões 800x2200mm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

142 
  

53 Jogo da Velha 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro de 3mm com abertura circular em todos os espaços, medindo 
23,5x23,5mm. Acompanham 10 peças em madeira, sendo 5 em formato de X e 5 em formato 
de círculo. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 
  

54 Jogo de Damas 
Inclusivo 

Composto por um tabuleiro em madeira adaptado, medindo 35x35cm, possui abertura 
circular em todos os quadrantes. Acompanham 36 círculos em madeira com pino para 
encaixe no tabuleiro e em outras peças para ser formada a dama. Acondicionada em 
embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 
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55 Jogo 

Pedagógico de 
Refeição 

Composto por caixa com 7 tabuleiros medindo 42 cm x 30 cm com ilustração de pratos, 7 
tabuleiros no formato de cardápios medindo 42cm x 30 cm dobrados com 3 vincos 
produzidos e acoplados cartão com cartão e laminação fosca frente e verso. 42 cartas com 
imagens de diferentes alimentos e uma roleta. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do 
jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

56 Jogo 
Pedagógico de 
encontrar 
difereças 

Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 175x175x2,8mm, e 25 cartas em 
papelão empastado dúplex, de 78x48x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em 
caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

57 Jogo 
Pegagógico de 
Frutas 

Composto de caixa que armazena 36 peças tamanho aproximado de 100 x 200mm, cartão 
acoplados horle e laminação fosca frente e verso. Acompanha o jogo um livreto de apoio 
pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos de 
aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir do 
jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

58 Jogo 
Pedagógico de 
Contar Histórias 

Composto por caixa com 6 tabuleiros acoplados em cartão/ cartão no tamanho 20cm x 40 
cm, 18 cartas ilustradas e 6 cartelas com tamanho 20cm x 15 cm com fábulas escritas em 
3 parágrafos, produzidas em cartão 300 g, com laminação fosca. Acompanha o jogo um 
livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, objetivos 
de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e portfólio a partir 
do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

59 Jogo de 
Palavras 

Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado dúplex, de 72x52x2,5mm, impressas em 
policromia, e 01 ampulheta. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

60 Jogo 
Pedagógico 
Monta Animais e 
Palavras 

Composto por caixa contendo 60 cartas, medindo 6x9cm produzidas em papel couché 300 
gr e laminação fosca, 5 tabuleiros medindo 40cm x 30 cm com laminação fosca e 30 peças 
em eva 5mm que formam animais em 3d, contendo cada um deles 6 partes. Acompanha o 
jogo um livreto de apoio pedagógico para o professor apresentando intenção pedagógica, 
objetivos de aprendizagem, regras do jogo, percursos didáticos para a sala de aula e 
portfólio a partir do jogo com 5 proposições para os alunos. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

61 Jogo 
Pedagógico de 
Compras 

Confeccionado em MDF, contendo 1 tabuleiro medindo aproximadamente 385x285x2,8mm, 
1 tabuleiro medindo aproximadamente 150x290x2,8mm, 4 cartelas carrinho de compras 
medindo aproximadamente 165x103x2,8mm, 16 cartas lista de compras em cartão duplex 
medindo aproximadamente 74x49mm, 96 cartas em cartão duplex medindo 
aproximadamente 39x41mm, 150 cédulas fictícias de dinheiro sendo: 20 de 20,00; 30 de 
10,00; 40 de 5,00; 60 de 2,00; e 100 moedas fictícias 50 moedas de 1,00 e 50 moedas de 
0,50. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

62 Jogo 
Pedagógico de 
Soletrar 

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças encaixáveis 
que formam 12 quebra-cabeças, cada um medindo 140x135x2,8mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

63 Conjunto 
Psicomotor de 
Atividades I 

Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em 
EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 
círculos medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas 
geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 
460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. 
Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, 
medindo 200x80mm 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 de 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. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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64 Conjunto 

Psicomotor de 
Atividades II 

Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para 
arco em formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em 
formato X, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com 
plástico, medindo aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo 
aproximadamente 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo 
aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 
250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, medindo aproximadamente 
1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 250mm; 01 base 
de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos 
coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas 
coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, 
para suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro 
alturas diferentes, medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 
50mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 
 

 
142 

  

65 Jogo de Loto 
Aritmético 

Jogo com 5 placas confeccionadas em EVA, impressas em silk screen. Apresentam 
operações de soma e subtração, e 45 peças com numerais de 1 a 9. Cada placa mede 
aproximadamente 154x154x6mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

282 

  

66 Jogo de Loto 
Leitura 

Loto leitura- Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo 26x26x2,8mm 
cada e 5 placas medindo 149x149x2,8mm cada, impressas em policromia. Acondicionado 
em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

  

67 Jogo Loto 
Leitura em 
Braille 

Composto por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas, com 205x205 mm cada uma. 
Apresenta 120 letras de 29x29mm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, 
grafadas em tinta e Braille. Todas as letras trazem marcação no canto superior direito, para 
indicar a posição correta das mesmas. Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada 
uma, com o respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso, na margem 
esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para atividades de linguagem e de estímulo 
à coordenação visomotora, pelo encaixe de peças entre si. Acondicionada em estojo de 
madeira com cantos arredondados. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

68 Material 
Dourado 

Material dourado - Confeccionado em plástico polipropileno, contém 611 peças que 
consistem em: 01 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas) e 500 cubos 
(unidades). Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

  

69 Material 
Dourado 
Individual 

Material dourado Individual- Conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, 
sendo: 50 cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionada 
em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 

  

70 Memória de 
Alfabetização 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

71 Memória de 
Frutas, Legumas 
e Hortaliças 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

  

72 Memória de 
Meios de 
Transporte e 
Comunicação 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

493 

  

73 Memória de 
Numerais 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

74 Memória de 
Profissões 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 
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75 Memória de 

Sílabas 
Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

76 Memória de 
Texturas 

Contendo 24 peças em MDF, medindo aproximadamente 48x48x5,6mm cada uma. As 
peças apresentam um orifício de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais 
estão dispostas texturas variadas. Acondicionado em caixa de madeira. 

 
212 

  

77 Memória de 
Meus 
Brinquedos 

Contendo 40 peças em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 
aproximadamente 48x48x2,8mm. Acondicionadas em estojo de polipropileno, com tampa. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 

  

78 Caixa de Luz Equipamento de projeção luminosa para experimentações lúdicas. Confeccionado 
predominantemente em MDF. Deverá possuir alça termoplástica para transporte, o painel 
necessita ser de acrílico leitoso na cor branca, e ser fabricado pelo processo (CAST) para 
melhor qualidade óptica. Deverá possuir internamente no mínimo 9 colunas de leds RGB 
distribuídas uniformemente em uma área de trabalho de 450 x 450mm, possuir painel de 
controle com revestimento em policarbonato, com entrada de alimentação de 12Vcc do tipo 
J4 2,1 x 5,5mm com polarização identificada de modo indelével e também identificação do 
ponto ótimo para entrada de comandos via controle remoto infravermelho que permite a 
modificação da cor da luz emitida, podendo-se alternar entre, no mínimo 14 cores e 3 efeitos 
visuais pré-programados, através de teclas do tipo “soft-touch” além das teclas liga e 
desliga. Deverá acompanhar fonte de alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm com 
3m de comprimento sem emendas, Dimensões aproximadas 450 x 450 x 65mm. O 
equipamento deverá acompanhar livro de apoio para o professor com no mínimo 45 páginas, 
contendo: fundamentação teórica, orientações didáticas para sua utilização com crianças 
de 3 a 10 anos, e no mínimo dez sugestões de experimentações. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

282 

  

79 Jogo de Mosaico Jogo confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 
100 peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de 
aproximadamente 22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

80 Jogo Numeral e 
Quantidade em 
Libras 

Jogo com 30 peças que associam número, quantidade e representação em libras formando 
10 placas. Confeccionada em EVA, impressa em silk-screen, e com medida aproximada de 
350x115x6mm cada placa. Acondicionado em sacola plástica com zíper e alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

212 

  

81 Jogo Numeral e 
Quantidade com 
Pinos 

Numeral e quantidade com pinos - ConjuntoJogocoloridos. Acondicionado em caixa de 
madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

82 Jogo de 
Numeros e 
Quantidades em 
Braille 

Jogo confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada 
uma. Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra 
parte figuras geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior 
esquerdo as placas trazem a identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 
30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

83 Jogo de 
Palavras 
Cruzadas 

Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em MDF, medindo 312x312x2,8mm, impresso 
em policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 
22x22mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

84 Jogo de Letras Jogo com 171 peças/letras do alfabeto, que medem aproximadamente 
30mm.Confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido). Acondicionado em pote 
plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

85 Jogo de 
Números 

Jogo com 180 peças, confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), medindo 
aproximadamente 30mm cada uma. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, 
com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

86 Conjunto de 
Quebra-Cabeças 
de Esportes 

Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças, cada um 
medindo aproximadamente 280x180x2,8mm, com diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 
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87 Jogo de Quebra- 

cabeça que 
demonstra a 
evolução 

Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evolução. Os 
quebra cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um 
acomodado em uma moldura plástica de poliestireno, medindo 256x218x18mm. 
Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

88 Jogo de Quebra- 
Cabeça com 
Sílabas 

Jogo em MDF e impresso em policromia, contém 55 peças encaixáveis que formam 16 
quebra-cabeças, cada um medindo aproximadamente 115x115x2,8mm. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

89 Jogo de Quebra- 
Cabeça com 
Animais 

Jogo com 10 quebra-cabeças cada um medindo aproximadamente 290x185x2,8mm, 
confeccionados em MDF e impresso em policromia. Apresenta diferentes recortes para 6, 9 
e 12 peças e ilustrações de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

282 

  

90 Jogo de Quebra- 
Cabeça de 
Animais com 
seus filhotes 

Jogocom 10 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia com 
imagens de animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 
260x260x2,8mm. Apresenta diferentes recortes; 10 fantoches de dedo e 01 CD composto 
de 10 músicas relacionadas com os animais. Acondicionado em caixa de papelão. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

91 Jogo de Quebra- 
cabeça com 
sucessão de 
imagens 

Jogo com 3 quebra cabeças confeccionados em papelão empastado dúplex, impressos em 
policromia. Cada um mede aproximadamente 195x195x1,4mm e apresenta divisões em 4, 
6 e 9 peças. Material acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

493 

  

92 Relógio em MDF Fabricado em MDF, impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo 
aproximadamente 250x250x6mm. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com 
possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

65 

  

93 Rolo de Bobath Fabricado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em 
embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
352 

  

94 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Jogo com 210 peças de encaixe, divididas em 6 formatos geométricos com tamanhos 
proporcionais entre si, confeccionadas em plástico polipropileno virgem, biodegradável, 
atóxico, brilhante, em 5 cores vivas, sendo: triângulo com 1 pino de encaixe, mínimo 46mm 
cada lado e 41mm de altura; losango com 2 pinos, equivalente a 2 triângulos; trapézio com 
3 pinos, equivalente a 3 triângulos; paralelogramo direito com 4 pinos, equivalente a 4 
triângulos; paralelogramo esquerdo com 4 pinos, equivalente a 4 triângulos; trapézio com 5 
pinos, equivalente a 5 triângulos. Acondicionado em sacola PVC cristal transparente, com 
alça e zíper. Próprio para desenvolvimento da coordenação motora, através de atividades 
de construção e exercício da criatividade. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

212 

  

95 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 
cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças em formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, 
telhado, boneco e eixo com rodas. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, 
com bordas em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em 
conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 

212 

  

96 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de 
cores vivas. Apresenta diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas 
arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, 
pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionada em 
sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

97 Conjunto com 
Peças para 
Formar Cenários 

Sacolão Grande Engenheiro - Conjunto com 200 peças confeccionadas em madeira com 
espessura de aproximadamente 15mm, impressas em policromia. Apresenta ilustrações de 
casas, placas de trânsito, meios de transporte, ponte, telhados, relógio. Acondicionada em 
sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

282 
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98 Conjunto com 

Peças de 
Encaixe 

Conjunto com 500 peças confeccionadas em plástico polipropileno de alto brilho e cores 
vivas. As peças possuem formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. 
Acondicionada em sacola de PVC cristal, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

99 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 
cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com diversos encaixes, nos formatos: 
rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três 
tamanhos diferentes. Acondicionadas em sacola de PVC cristal transparente, com bordas 
em vivo brilhante e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em conformidade 
com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 

212 

  

100 Conjunto com 
Peças de 
Encaixe 

Confeccionada em plástico polipropileno virgem, biodegradável, atóxico, em ao menos 5 
cores vivas de alto brilho. Composto por 500 peças com 4, 3, 2 e 1 encaixe, sendo no 
mínimo: em formato “L” com 4 pinos, em formato “L” com 3 pinos, em curva com 3 pinos, 
além de reto com 3, 2 e 1 pino de encaixe. Acondicionadas em sacola de PVC cristal 
transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3 e Laudo de biodegradação, em 
conformidade com as normas ISO DIS 15.985, ASTM D2511-12. 

 
 

212 

  

101 Jogo 
Pedagógico de 
Rimas 

Jogo contendo 04 cartelas em MDF, de 185x185x2,8mm, e 100 fichas em papelão 
empastado dúplex, medindo 24x24x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em 
caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

102 Jogo Sequência 
Lógica 
Atividades 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
493 

  

103 Jogo Sequência 
Lógica 
Transformação 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

104 Jogo Sequência 
Lógica Cotidiano 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 

  

105 Jogo Sequência 
Lógica Vida 

Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, contendo 16 peças cada uma medindo 
78x78x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

493 
  

106 Jogo de Sólidos 
Geométricos 

Conjunto de 8 sólidos geométricos confeccionados em plástico poliestireno atóxico de alto 
brilho, de cores vivas, sendo: esfera com diâmetro aproximado de 44mm, cubo com lados 
medindo aproximadamente 42mm, cone com base medindo aproximadamente 42mm e 
altura de 85 mm, cilindro com base medindo aproximadamente 42mm de diâmetro e altura 
de 85mm, prisma base triangular medindo aproximadamente 42mm e altura de 85mm, 
prisma base hexagonal cada um dos lados medindo aproximadamente 20mm e altura de 
85mm, paralelepípedo com cada um dos lados medindo aproximadamente 42mm e altura 
de 85mm e pirâmide de base retangular medindo aproximadamente 42mm e altura de 
85mm. Acondicionados em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

 
70 

  

107 Jogo de 
Tangram 

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, com 70 peças 
coloridas, formando 10 quadrados (cores diferentes) de 145x145x3mm. Acondicionado em 
caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT 
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

108 Tapete em EVA 
com Letras para 
Encaixar 

Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e 
minúsculas), medindo 320x320x8mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a 
identificação e o uso do alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper 
e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 
1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

142 

  

109 Tapete em EVA 
com Números 
para Encaixar 

Confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada placa 
medindo 320x320x8mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. 
Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300- 
3. 

 

142 

  

110 Teatro para 
Fantoches 

Fabricado em madeira e MDF contendo silhueta de palco com cortina e impressão em 
policromia, medindo aproximadamente 630x890x40mm (fechado), com abas laterais para 
suporte medindo aproximadamente 243x681x20mm cada porta. Acondicionado em caixa de 
papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

352 
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111 Teatro para 

Projeção de 
Sombras 

Equipamento didático de projeção de luz e sombra. O equipamento deverá ser portátil e 
desmontável, confeccionado predominantemente em MDF “medium density fiberboard” e 
apresentar tela de acrílico leitoso na cor branca medindo aproximadamente 470 x 470mm, 
fabricado pelo processo (CAST) para melhor qualidade óptica, possui projetor de luz, com 
medidas aproximadas 65 x 65 x 165mm, este, confeccionado predominantemente em aço 
carbono com tratamento anticorrosivo pelo sistema epóxi pó eletrostático, deverá possuir 
lâmpada bi-pino alógena de no mínimo 12V 30W fixada através de um soquete cerâmico 
com revestimento de mica, possui regulagem de foco através de manípulo com rosca M4; 
deverá possuir ventilação forçada para resfriamento da lâmpada, através de ventoinha 12V 
e saídas de ar, posicionadas no corpo do equipamento. Deverá acompanhar fonte de 
alimentação chaveada com plug P4 2,1 x 5,5mm com 3m de comprimento sem emendas, 
acompanhar também, instruções pedagógicas com roteiro adaptado de história para a 
realização de no mínimo uma mini peça teatral, bem como os personagens necessários 
para a realização do espetáculo. Medidas externas aproximadas quando montado; 650mm 
de altura, 710mm de largura e 450mm de profundidade. Dimensões com tolerância de +/- 
5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

282 

  

112 Conjunto de 
Trânsito 

Conjunto confeccionado em MDF, contém 15 placas de trânsito, impresso em silk screen, 
medindo aproximadamente 200x200mm cada; 16 suportes de aproximadamente 500mm de 
altura; 05 apitos; 05 cones plásticos com aproximadamente 250mm; 05 coletes infantis; 01 
semáforo elétrico com leds de alta luminosidade; controle remoto por fios medindo 04 
metros; bateria de 09 volts e chave seletora com 03 funções. Acondicionado em caixa de 
papelão.. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

113 Túnel Lúdico Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida em mola espiral, medindo 
315x63 cm. Acondicionada em sacola de tecido em poliéster com zíper e alça. Dimensões 
com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

 

142 

  

114 Jogo de Xadrez 
e Dama 

Jogo fabricado em MDF e madeira, impresso em silk screen, com peças em plástico 
polipropileno e EVA, medindo aproximadamente 250x250x22mm, e a peça do rei medindo 
aproximadamente 50mm. Acondicionado em estojo de madeira. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 

212 

  

115 Kit de Peças de 
Encaixe modelo 
I 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem montar modelos diversos como 
máquinas, meio de transportes e outros. Deverá indicado para crianças a partir de 5 anos e 
conter peças como: blocos de construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e 
pneus, rodas e pneus, polias etc. As peças deverão ser plásticas e encaixáveis não 
dependendo do uso de ferramentas. O kit deverá possibilitar a montagem de, no mínimo, 15 
(quinze) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de montagens deverão 
constar em um guia impresso incluso no kit. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 

212 

  

116 Kit de Peças de 
Encaixe modelo 
II 

Conjunto com, no mínimo, 100 (cem) peças que possibilitem construir robôs móveis. Deverá 
ser adequado para crianças a partir de 8 anos. Para tanto, deverá conter peças como: 
blocos de construção, vigas, peças que façam conexão com rodas e pneus, engrenagens, 
caixas de redução, pneus e rodas. As peças deste kit deverão ter o mesmo padrão do KIT 
PARA A INICIAÇÃO DA ROBÓTICA. O kit deverá permitir a construção de robôs seguidores 
de linha. Para tanto, deverá conter, além das peças estruturais, sensores, atuadores e uma 
unidade de controle. As peças deverão ser plásticas e/ou de metal, e encaixáveis não 
dependendo do uso de ferramentas. O kit deverá possibilitar a montagem de, no mínimo, 4 
(quatro) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de montagens deverão 
constar em um guia impresso incluso no kit. Deverá conter, no mínimo: 2 sensores de toque; 
1 sensor de linha; 2 motores contínuos ou servomotores e todos os cabos para conectar os 
componentes eletrônicos à unidade de controle. A unidade de controle deverá, no mínimo, 
possuir entradas/saídas que possibilitem a conexão e controle nas seguintes configurações: 
de pelo menos dois atuadores e dois sensores simultaneamente; já possuir programas pré- 
instalados e utilizar como fonte de alimentação conexão USB através de computador, 
baterias recarregáveis ou fontes externas. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto 
com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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117 Livro de 

Intenções 
Pedagógicas 
Anos Iniciais 

Livro de Intenções Pedagógicas Anos Iniciais - (180 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 4x4 
cores, Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A 
organização deste material possui um caráter operacional e didático. Apresenta as 
intenções pedagógicas dos recursos, jogos e brinquedos constantes no LABORATÓRIO 
BRINCAR E APRENDER – Ensino Fundamental- Anos Iniciais e busca enriquecer e 
dinamizar as práticas educativas por meio de sugestões de ampliação de estratégias 
didáticas frente ao uso dos materiais ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os 
contemplados na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico 
metodológico aos professores e coordenadores no planejamento das ações educativas 
voltadas ao atendimento dos alunos de 6 a 10 anos. 

 
 
 

1.407 

  

118 Livro de 
Intenções 
Pedagógicas 
Infantil 

Livro de Intenções Pedagógicas Educação Infantil - (176 páginas - Capa: 20,5 x 27,5cm, 
4x4 cores, Couchê Brilho 230g. Miolo: páginas, 20,5 x 27,5cm, 4 cores, off set 75g.): A 
organização deste material possui um caráter operacional e didático. Apresenta as 
intenções pedagógicas dos recursos, jogos e brinquedos constantes no LABORATÓRIO 
BRINCAR E APRENDER – Educação Infantil, e busca enriquecer e dinamizar as práticas 
educativas por meio de sugestões de ampliação de estratégias didáticas frente ao uso dos 
materiais ofertados. 
Os pressupostos, objetivos e orientações didáticas deste livro são convergentes com os 
contemplados na Base Nacional Curricular Comum, servindo de suporte teórico 
metodológico aos professores e coordenadores no planejamento das ações educativas 
voltadas ao atendimento das crianças de 0 a 6 anos. 

 
 
 

1.407 

  

TOTAL  

 
 
 
 

Lote 4 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Estante 
Organizadora 
Modular 

Estante Organizadora Modular: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Formada por 4 módulos desmontáveis e 12 bandejas deslizantes, coloridas. A 
montagem é totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou 
acessórios para fixação. Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 
1,87cm x largura 32,5cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

281 

  

2 Estante 
Organizadora 
Lúdica 

Estante Organizadora Lúdica: confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais 
com formato lúdico, cada uma comportando 3 cestas coloridas encaixáveis com alças. 
Montagem através de encaixes parafusados. Medidas aproximadas (montada): 
altura 80cm x comprimento 42cm x largura 87cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. 
Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 

 
 

281 

  

3 Conjunto de 
Mesinha com 4 
cadeiras 

Super resistente, atóxica, higienizável e colorida, sendo o tampo da mesa nas medidas 
aproximadas de 750x750mm em formato quadrado fabricado em polipropileno com 
espessura aproximada de 45mm, com borda ao redor de toda a mesa medindo 
aproximadamente 30mm com diferença de altura para o centro do tampo de 
aproximadamente 3mm, contendo 12 parafusos fixados em sua estrutura interna de aço 
com espessura aproximada de 1,5mm. A mesa possui as 4 pernas em aço com espessura 
aproximada de 1,5mm e diâmetro aproximado do tubo de 58mm com revestimento em 
pintura epóxi contra corrosão, possuindo fixação de 3 parafusos em cada perna. 

 
Possui sistema de regulagem de altura nas pernas através de tubo de inox de 
aproximadamente 30mm em 30mm contendo 9 regulagens no total, sendo altura mínima 
da mesa de 360mm e máxima de 590mm. Possui sistema antiderrapante de borracha na 
sua extremidade. Medida aproximada 750x750x630 mm. Conjunto de 4 cadeiras Infantis 
fabricadas em polipropileno com acabamento arredondado propiciando segurança, possui 
espessura aproximada de 3,7mm no encosto e assento na parte central e aproximada de 
4,2mm de espessura nas extremidades do encosto e do assento. 

 

Largura aproximada do assento de 280mm e encosto de 240mm, sendo super-resistentes 
com abas laterais para segurança e comodidade, tem o encosto vazado, sendo atóxico, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

281 
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  higienizáveis e coloridas com capacidade para suportar até 100 kgs. Com pernas em 

formato de "v" e sistema antiderrapante na extremidade de cada perna propicia maior 
segurança e estabilidade no seu uso. Por seu design inovador propicia a otimização do 
espaço através do empilhamento. Medida aproximada 420x420x550 mm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. 

   

4 Cama Infantil CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras 
fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, 
com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato 
que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais 
devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o 
qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados 
acidentalmente ou durante a higienização. 

 

Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com 
espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas 
duas laterais dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das 
cabeceiras. 
Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta 
resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e 
acabamento em viés costurado. 

 
Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no 
aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito 
às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. 
O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e 
desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos 
de fixação que possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco 
à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes 
pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento 
entre as camas empilhadas 

 

Comprimento : 135cm, com tolerância de +/- 5%. 
Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. 
Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. 
Capacidade mínima: 50kg 
Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. 

 

Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO 
conforme as respectivas normas e métodos. 
• Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; 
• Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella 
Choleraesuis e Eschericia; 

 

• Ação antiestática, ABNT NBR 14922:2013; 
• Ação anti-UV, ASTM G154, aproximadamente 200 horas; 
• Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; 

• Ação antichama, conforme UL94; 
• Resistência a impacto, pelo método IZOD, com resultado aproximadamente de 85 J/m. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. 

 
 
 
 

 
2.812 

  

TOTAL  
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Lote 5 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Playground I Playground 2 Atividades - Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com 
aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Brinquedo colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios 
vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete, painel 
simulador de carro com volante e marcha. Módulo com aberturas inferiores, paredes em 
diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento de água. Desenvolvido 
com um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto 
com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 150cm x altura 155cm 
x comprimento 260cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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2 Playgound II Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e 
antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo 
colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um 
escorregador pequeno com rampa contínua, balanço metálico duplo com acabamento 
da trave em plástico rotomoldado, com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado 
com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulo com 
aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para 
escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas. 
339cm (largura) x 155cm (altura) x 245cm (comprimento). Dimensões com tolerância de 
+/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: 
Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 
1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências 
da ABNT NBR 14922:2013. 
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3 Playground III Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e 
antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo 
colorido, composto por escalada contendo 5 degraus com orifícios vazados, um 
escorregador tubo com sustentação, uma escada com 5 degraus confeccionada em 
madeira plástica, com estrutura em metal, guarda-corpo metálico com dupla proteção 
contendo pintura eletrostática a pó, um escorregador pequeno com rampa contínua, 
ponte de passagem, aro de basquete e jogo da velha com nove faces (opcional). Módulos 
com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Desenvolvido com 
um conceito modular que permite ampliação infinita e reposição de peças. Produto com 
acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: largura 417cm x altura 198cm x 
comprimento 339cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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4 Playground IV Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e 
antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo 
colorido, composto por duas escaladas contendo 5 degraus cada com orifícios vazado, 
um escorregador tubo, dois escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de 
passagem, balanço metálico duplo com acabamento da trave em plástico rotomoldado, 
com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado com trava de segurança, aro de 
basquete e painel simulador de carro com volante e marcha. Módulos com aberturas 
inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Produto com acabamento 
arredondado. Dimensões aproximadas: 663cm (largura) x 212cm (altura) x 520 
(comprimento). Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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5 Parque I Parque I - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido 

oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no 
mínimo duas torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de 
reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e uma 
cobertura com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. 
Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem 
fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm, com pelo 
menos as seguintes atividades: 2 escorregadores grande, em polietileno rotomoldado 
com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em polietileno 
rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento ; 1 escada com no mínimo 5 degraus 
em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em 
tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através 
de insertos metálicos; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado 
com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, 
fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 
escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 4 portais de passagem 
com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas. Todos os parafusos, porcas e 
arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno utilizado 
deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com coloração de 
boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto estruturas da 
plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de galvanização e 
acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve ir acompanhado dos devidos 
acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos diversos. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2012 
- Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina 
de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de 
Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 185kg, atendendo as 
exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de 
no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo 
da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as 
exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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6 Parque II Parque II - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com no 
mínimo três torres, em alturas diferentes, com colunas em composto rígido oriundo de 
reciclagem na medida de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, e duas 
coberturas com área mínima de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. 
Plataformas com alturas entre 0,8m e 1,2m em composto rígido oriundo de reciclagem 
fixados à estrutura em aço carbono com chapas de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo 
menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 escorregador grande, em polietileno 
rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador pequeno em 
polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escada com no mínimo 
3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e 
horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da torre e às laterais da 
escada através de insertos metálicos; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno 
rotomoldado; 1 escada de bombeiro com no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de 
aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 “, fixada à torre e ao solo/piso; 1 tobogã com 
4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,78m em polietileno rotomoldado e saída 
em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo 
aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90º 
com diâmetro aproximado de 0,78m, fixados a torre por duas flanges em polietileno 
rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 rampa de tacos com 5 
degraus, fabricada em composto rígido oriundo de reciclagem, com quadro inferior em 
estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e guarda corpo em tubo com diâmetro 
mínimo de 3/4”, medindo aproximadamente 2,00m x 0,80m; 2 portais de passagem com 
aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em 
polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, 
porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno 
utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com 
coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto 
estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de 
galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo deve acompanhado dos 
devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos 
diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de 
Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 
8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 
185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti- 
UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
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  154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 

(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
   

7 Parque III Parque III - Fabricado em polietileno colorido rotomoldado, aço carbono e composto 
rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tonalidade itaúba. Com 
no mínimo três torres, com colunas em composto rígido oriundo de reciclagem na medida 
de 90mm x 90mm, com área mínima de 1,1m² cada, três coberturas com área mínima 
de 1,7m² em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,2m em 
composto rígido oriundo de reciclagem fixados à estrutura em aço carbono com chapas 
de 2mm e tubos de 15x15mm. Com pelo menos as seguintes atividades / dispositivos: 1 
escada com no mínimo 5 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com 
travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1”, fixadas as colunas da 
torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escada de bombeiro com 
no mínimo 4 degraus, fabricada em tubos de aço carbono de no mínimo 1 5/8 “ e 1 1/4 
“, fixada à torre e ao solo/piso; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos 
em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 tobogã rotomoldado 
com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 
0,78m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado 
medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 tubo de passagem em polietileno 
rotomoldado com aproximadamente 2,00m de comprimento e 0,78m de diâmetro fixados 
a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 
1,05m; 1 rampa de tacos com 5 degraus, fabricada em composto rígido oriundo de 
reciclagem, com quadro inferior em estrutura metálica em tubo aço carbono 40x20mm e 
guarda corpo em tubo com diâmetro mínimo de 3/4”, medindo aproximadamente 2,00m 
x 0,80m; 1 escalada de no mínimo 6 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escalada de 
cordas em aço carbono de no mínimo 1 5/8”, com cordas de 14mm cruzadas e fixadas 
com buchas plásticas, medindo aproximadamente 1,80m x 0,86m, cordas em nylon 14 
com junções em plástico injetado; 

 
1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo 
fabricado em composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em 
tonalidade itaúba , com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 ponte de 
passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em composto rígido 
oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com estrutura 
metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em perfil 
2mm; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, 
além de grades laterais em polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 
1,05m. Todos os parafusos, porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em 
aço inoxidável. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação 
antiestática e anti UV, com coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas 
as partes metálicas, exceto estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente 
devem possuir tratamento de galvanização e acabamento em pintura epóxi. O brinquedo 
deve acompanhado dos devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso 
de concreto ou solos diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com 
certificação ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. 
Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências 
da ABNT NBR 8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada 
de no mínimo 185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar 
Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da 
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade 
Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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8 Parque IV 2 pontes de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado em 

composto rígido oriundo de reciclagem com acabamento em plástico em tom itaúba, com 
estrutura metálica em tubos de 1 1/4”, barras trefiladas de 3/8” e travessas inferiores em 
perfil 2mm; 1 escada fabricada em arcos de tubos com diâmetro de 1”, com no mínimo 
7 degraus, fixada à torre e ao solo/piso;1 descida de bombeiro, fabricada em tubo de aço 
carbono de no mínimo 1 5/8 “ , fixada à torre e ao solo/piso; 2 portais de passagem com 
aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, além de grades laterais em 
polietileno rotomoldado, medindo aproximadamente 0,86m x 1,05m. Todos os parafusos, 
porcas e arruelas utilizados no equipamento devem ser em aço inoxidável. O polietileno 
utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e anti UV, com 
coloração de boa solidez e resistente as intempéries. Todas as partes metálicas, exceto 
estruturas da plataforma e do telhado, obrigatoriamente devem possuir tratamento de 
galvanização e acabamento em pintura epóxi.O brinquedo deve acompanhado dos 
devidos acessórios para fixação e permitir instalação em piso de concreto ou solos 
diversos. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de 
Névoa Salina de no mínimo 2400 horas, atendendo as exigências da ABNT NBR 
8094/1983; Laudo de Peso Estático com resultado da massa calculada de no mínimo 
185kg, atendendo as exigências da ABNT NBR 16071-4:2012; Apresentar Laudo Anti- 
UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 
154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica 
(antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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9 Túnel Lúdico Túnel lúdico - Produto atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático que garantam 
resistência a intempéries. Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de 
rotomoldagem, acoplamento dos módulos por encaixes e sistemas de fixação que não 
fiquem exponham riscos as crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho com 
chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permitam visualização interna. As matérias- 
primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 
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10 Casinha de 
Boneca 

Casinha de Boneca Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, em cores diversas 
com aditivos anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da 
coloração. Deve possuir aberturas em pelo menos três lados, telhado duas águas, tábua 
de passar com ferro, balcão externo na janela, porta vai e vem com telhado pestana, pia 
com fogão e balcão de cozinha, janela de correr, janela colonial e soleira. As paredes 
devem possuir textura que simulam uma construção real interna e externamente. 
Dimensões aproximadas: largura: 125 cm x altura 138 cm comprimento 155 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. As matérias-primas empregadas devem permitir 
reciclagem após o término da vida útil. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima 
de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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11 Escorregador com 
Balanço 

Escorregador com Balanço - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos 
anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com 
corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com trombina que serve 
de cabide, além de contribuir para o aspecto lúdico , proporcionam maior estabilidade ao 
brinquedo, uma rampa contínua ou ondulada, fixada as laterais com sistema de 
travamento com rosca, cadeira de balanço com encosto, trava de segurança e corda de 
8mm. Início da rampa e degraus com textura antiderrapante. Possuir acabamento livre 
de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem 
permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura: 182 cm 
x altura: 115 cm x comprimento: 165 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima 
de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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12 Escorregador 

Pequeno 
Escorregador Pequeno – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos 
anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com 
corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueável 
que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir 
para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa 
contínua ou ondulada, fixada as laterais. Degraus e início da rampa com textura 
antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As 
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. 
Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima 
de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 
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13 Escorregador 
Grande 

Escorregador Grande - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti- 
UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por uma escada com 
corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de elefante com tromba rosqueavel 
que serve como cabide em um dos lados e no oposto aro de basquete, além de contribuir 
para o aspecto lúdico, proporcionam maior estabilidade ao brinquedo, uma rampa 
contínua ou ondulada, fixadas por uma barra central. Degraus e início da rampa com 
textura antiderrapante. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. 
As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. 
Dimensões aproximadas: largura 78 cm x altura 125 cm x comprimento 200 cm. 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e 
ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 
horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima 
de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 

 
 
 

 
28 

  

14 Gangorra 1 Lugar Gangorra 1 lugar - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV 
e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Em peça única, com 1 par de manoplas. Textura 
antiderrapante no assento, no encosto para a s costas e na base para apoio dos pés. 
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas 
empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: largura 28cm x altura 50cm x comprimento: 90 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 

 
 
 

141 

  

15 Gangorra 2 
Lugares 

Gangorra 2 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti- 
UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Em peça única, com 2 pares de manoplas. Textura 
antiderrapante no assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés. 
Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas 
empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 115 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 

 
 
 

141 

  

16 Gangorra 3 
Lugares 

Gangorra 3 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti- 
UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Em peça única, cores diversas, com 4 pares de 
manoplas duplas para o uso simultâneo por até três crianças, garantindo total segurança 
inclusive na posição central. Textura antiderrapante no assento e na base para apoio 
dos pés. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias- 
primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: largura: 42 cm x altura: 48 cm x comprimento: 145 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - 
Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 
1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências 
da ABNT NBR 14922:2013. 
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17 Gira-gira 3 

Lugares 
Gira-gira 3 Lugares – Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações 
anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. 
Colorido, contendo: base, três assentos anatômicos, antiderrapantes e com apoio para 
os pés, volante central fixo e eixo central metálico. Produto com acabamento 
arredondado. Dimensões aproximadas: altura: 53cm x diâmetro: 97cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - 
Segurança de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 
1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria 
prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências 
da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 

 
70 

  

18 Gira-gira 4 
Lugares 

Gira gira 4 lugares - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV 
e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Composto por 4 assentos, volante, base e eixo 
central metálico. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As 
matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. 
Dimensões aproximadas: altura: 60cm x diâmetro: 155cm. Dimensões com tolerância 
de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300:2004 Versão 2011 - Segurança 
de Brinquedos. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, 
atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de 
Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT 
NBR 14922:2013. 

 
 
 

70 

  

19 Kit Gol 
Desmontável 

Kit Gol Desmontável (par) - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos 
anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas 
traves com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. 
Montagem feita por encaixe, sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de 
fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias- 
primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões 
aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com 
tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo 
as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a 
Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 
14922:2013. 

 
 

28 

  

20 Kit Volêi Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e 
antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure 
a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite 
enchimento com água ou areia, hastes de vertical com travas que permitem no mínimo 
10 regulagens de altura. Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio 
de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm 
(rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação 
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria 
prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar 
Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), 
atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013. 

 
 
 

28 

  

21 Kit Basquete 
Infantil 

Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti- 
UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que 
assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite 
enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem no mínimo 
10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões 
aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima 
de 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no 
mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da 
matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as 
exigências da ABNT NBR 14922:2013. 
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TOTAL  
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Lote 6 

Item  Descritivo QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Piscina de 
Bolinhas 

Piscina de bolinhas – conjunto contendo 5 peças medindo aproximadamente 1,50m x 1,50x x 
0,30m em formatos curvos e circular, confeccionado em espuma de alta performance não 
tóxica na densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado impermeável, 
antialérgico e não toxico. Costuras reforçadas, peças interligadas por velcro com reforço 
externo, zíper com cursor niquelado protegido por bolso. (Não acompanha as bolinhas). 
Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT 
NBR NM 300-3. 

 
 

70 

  

2 Circuito de 
Atividades 

Circuito de Atividades - conjunto de espumados contendo 14 peças, medindo 
aproximadamente 1,80m x 1,80m x0,90m, base central, escada, escada ondulada, rampa, 
rampa escorregador, tapete triangulo, quadrados vasados, e quadrado. Cores variadas, 
confeccionado em espuma de alta performance não tóxica na densidade D28 e revestido em 
tecido corino emborrachado impermeável, antialérgico e não toxico. Produto certificado pelo 
Inmetro. Acompanha Guia de orientação didático-pedagógica - deverá apresentar uma 
fundamentação teórica e metodológica baseada nos documentos oficiais do MEC e em 
autores que sustentam o papel do lúdico no desenvolvimento infantil no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

Deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 
• Ludicidade e infância - abordar aspectos históricos, sociais e educacionais nos quais a 
infância e o processo lúdico estão inseridos, considerando o desenvolvimento infantil. 
• Concepções e aplicações do lúdico na Educação Infantil – apresentar questões da cultura 
infantil, da escola e o papel do educador no processo de formação da criança. 
• Orientações e sugestões de práticas para o uso educacional do centro de atividades 
psicomotoras. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 
300-1 e ABNT NBR NM 300-3. 
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TOTAL  

 
 
 

Local, de de ......... 
 
 
 
 

 
 

(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2021 
 
 

 

D E C L A R AÇ Ã O 

 
 

 
(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ....(endereço completo)        , inscrita no 

CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador)........., no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e 

não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

 
Por ser verdade assina a presente. 

 

 
Local,         de de ........ 

 
 
 
 
 

 

(Nome e assinatura do Declarante) 

Carimbo de CNPJ do licitante 

ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... 

 

 
Aos    dias do mês de     de 2021, na sede do CODAP, situada na Praça Barão de Queluz, nº 

77, Centro, Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, o CODAP, representado neste ato pelo seu 

Secretário Executivo, Sr. Rodolfo Gonzaga da Silva, doravante denominada ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e a empresa institui Ata de Registro de 

Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº XX/2021 cujo 

objetivo é o Registro de Preços para aquisição futura e incerta  de materiais 

pedagógicos para atender aos municípios integrantes do Consórcio, processada nos termos 

do Processo Licitatório XX/2021, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional 

da licitante vencedora, à luz da permissão inserta no art. 15 da Lei 8.666/93, segundo as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES  
 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 

para a aquisição de materiais pedagógicos para atender aos municípios integrantes do 

Consórcio, conforme especificações técnicas descritas no anexo I. 

ANEXO VI 

 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O presente Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 meses, a partir da data da 

assinatura da presente ata. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO  

 
3.1. Os menores preços por lote ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de 

Registro de Preços são os constantes da planilha de preços abaixo, obedecida a classificação 

no Pregão Presencial nº XX/........, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de 

preços: 

 
LOTE - XX 

 

Item Descrição Quantidade Preço Unitário Preço Total 

     

 
3.2. Em cada serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Presencial XX/2021. 

 
3.3 Já estão incluídas no preço total todas as despesas, mão-de-obra, impostos e demais 

encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preços. 

 
3.4 O preço, oferecido em reais, não será em nenhuma hipótese reajustado. 

 
 

 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
4.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no 

Banco a ser informado no ato da assinatura do contrato, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 

a contar da entrega do produto, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas 

pela Fiscalização dos Municípios Membros, juntamente com as cópias da CND do INSS e FGTS. 
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4.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 
4.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao 

pagamento de fornecedores. 

 
4.4. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho (NE), nos 

termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93. Caso o Município membro do CODAP 

desejar poderá firmar contrato, com base na presente ata. 

 
4.5. A empresa prestadora do objeto da licitação será obrigada a retirar as Notas de Empenhos 

que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

 
4.6. Para instruir a formalização da Nota de Empenho, a contratada deverá providenciar e 

encaminhar ao órgão contratante, juntamente com a Nota Fiscal, as certidões negativas de 

débitos para com a seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 
4.7. O pagamento somente será realizado para os serviços prestados na Ordem de 

Serviços/Fornecimento emitida pelo Município aderente. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS  

 
5.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do 

Art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais 

provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. 
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 CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  

 
6.1 A CONTRATADA deverá obedecer, para execução do objeto da contratação, os seguintes 

prazos: 

a) Entregar em, no máximo, 60 (sessenta) dias úteis, contados do recebimento de cada 

ordem de Serviço emitida pelo Contratante; 

 
b) Caso os serviços sejam rejeitados total ou parcialmente, a Contratada deverá realizar as 

alterações e adequações, no prazo fixado no termo de recebimento parcial ou de rejeição 

total; 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO  

 
7.1. O objeto da presente licitação deverá ser recebido em até 60 (sessenta) dias úteis, contados 

da data da entrega, no local e endereço indicados na Ordem de Serviços. 

 
7.2. Contatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a sua 

substituição ou rescindindo a contratação, em prejuízos das penalidades cabíveis; 

 
(Obs.: Poderão ser estabelecidas, neste item, outras condições que o órgão licitante julgar 

necessárias para emissão o atestado e recebimento do objeto a licitação). 

 

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
A empresa contratada deverá: 

8.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços, nas mesmas condições e preços registrados 

na Ata de Registro de Preços, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, no local 

e quantidade especificada na Ordem de Serviços/Fornecimento emitida pelo setor responsável 

do Município. 
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8.2. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos trabalhistas, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas em razão da 

prestação de serviço objeto deste contrato. 

 
8.3. O CODAP não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 
8.4. A contratada adjudicatária deverá fornecer o produto objeto da licitação imediatamente após 

o recebimento da ordem de serviço e entrega o produto no prazo estipulado na Ordem de 

Fornecimento/Serviços e/ou no cronograma físico-financeiro. 

 
8.5. A Contratada é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto desta licitação 

e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 

execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou 

para terceiros. 

 
8.6. A Contratada é responsável também pela qualidade dos serviços prestados, não se 

admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do 

material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 

 
8.7. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no total 

ou em parte, os produtos entregues, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução ou de materiais empregados. 

 
8.8. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, em até 48 (quarenta e oito) horas, 

a contar da solicitação da Contratante. 

 
8.9. Designar um funcionário para acompanhamento do objeto contratado e atendimento 

personalizado das reclamações feitas pela Contratante. 

 
8.10. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal do serviço prestado, acompanhada de 

relatório detalhado informando os serviços efetivamente realizados, como documento único de 
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cobrança. As Notas Fiscais deverão conter todos os impostos e descontos conforme preços 

contratados na presente licitação. 

 
8.11. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela mesma pessoa jurídica que participou da licitação, 

ou seja, deverá contar o mesmo CNPJ da empresa vencedora da licitação. 

 
8.12. Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentados a CND do INSS e o CRF do 

FGTS. 

 
8.13. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato. 

 
8.14. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

 
8.15. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos 

necessários à execução dos serviços; 

 
8.16. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 

ao CODAP e aos Municípios que o integra ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 

ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais 

e/ou legais a que estiver sujeita. 

 
8.17. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos serviços e 

as disposições vigentes relativas à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física 

(Lei nº 10.098, de 19/12/2000), à arqueologia e ao meio ambiente, conforme legislação específica 

para cada caso; 

 
8.18. Permitir a fiscalização em suas dependências, mesmo sem aviso prévio. 
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8.19. A CONTRATADA permanecerá responsável perante o Município em caso de 

subcontratação dos serviços. 

 
8.20. A responsabilidade técnica engloba todas as normas estipuladas pelo órgão fiscalizador 

da atividade profissional e demais legislações vigentes. 

 
8.21. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 

do registro de preços, inclusive por suas subcontratadas. 

 

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

 
9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a: 

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o 

preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos produtos registrados, 

observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

b) Convocar o particular, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da Nota de Empenho; 

 
 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 

penalidades; 

 
d) Consultar o fornecedor registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao 

interesse em prestar serviços a outro(s) órgãos da Administração Pública que externe(m) 

a intenção de utilizar a presente ARP; 

 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação 

da presente ARP. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços ora firmada entre o CODAP e as empresas referidas 

no preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua assinatura. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA–DAS SANÇÕES  
 

11.1. A recusa injustificada em fornecer os produtos ensejará a aplicação das penalidades 

enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

 
11.2. O atraso injustificado ao fornecer o produto licitado após o prazo preestabelecido no Edital, 

sujeitará o contratado à multa, na forma estabelecida a seguir: 

a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias, calculado 

sobre o valor do serviço não prestado constante da Ordem de Serviço/Fornecimento; e 

 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso 

calculado sobre o valor do serviço não entregue constante da Ordem de 

Serviço/Fornecimento, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato. 

 
11.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do produto não entregue 

constante da Ordem de Serviço/Fornecimento e serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 
11.4. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto do contrato ou nota de empenho), 

o Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

sanções legalmente estabelecidas: 

a) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do item 11.2, no 

percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do serviço constante da Ordem 

de Serviço/Fornecimento, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas; 
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b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 

Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras 

hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 

cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada 

a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.4, reserva-se ao órgão requisitante o direito 

de acatar a oferta que se apresentar mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

 
11.6. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

 
11.7. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva do CODAP. 

 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO  

 
12.2. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipóteses e condições 

estabelecidas em lei. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
13.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito, 

nos seguintes casos: 

13.1.1. Pelo Município, em decisão fundamentada. 

 
 

13.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 

Registro de Preços. 
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13.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Serviço no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa. 

 
13.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da 

presente Ata de Registro de Preço. 

 
13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente 

desta Ata de Registro de Preços. 

 
13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 

 
 

13.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas. 

 
 

13.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado. 

 
 

13.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a 

solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 

30 (trinta) dias, facultado ao Município à aplicação das penalidades previstas neste edital. 

 
13.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos no item 

anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando- 

se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO TERMO CONTRATUAL  

 
14.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de 

Ordem de Serviço, Nota de Empenho e Contrato, em estrita observância aos princípios gerais 

do direto e às normas contempladas em nossa legislação vigente. 

 
14.2. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em 

Nota de Empenho e retirar a nota de serviço equivalente, caracteriza descumprimento de 
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obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as 

alterações posteriores. Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrada contratação 

com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata, 

ou promover nova licitação. 

 
14.3. O edital do Pregão Presencial XX/............... e seus anexos integram a presente ata, 

independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou 

interpretações. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  
 

15.1. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: 

15.1.1. A prestação dos serviços será realizada conforme especificações do termo de referência 

(Anexo I). 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA–DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
16.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta de dotações 

dos municípios que aderirem a presente Ata de Registro de Preços, sendo que por ocasião da 

expedição da competente ordem de fornecimento, serão informadas as fichas correspondentes 

e respectivos vínculos. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA–DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
 

17.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, 

no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 

direito. 

 
17.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 
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17.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 

cronograma ocorra após seu vencimento. 

 
17.4. As partes elegem o foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete para dirimir qualquer 

controvérsia a respeito do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam a presente ata lavrada em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 
Conselheiro Lafaiete, de de .................. 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE CONTRATADO 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

1ª  

Nome: 

CPF: 

 
 

 
2ª  

Nome: 

CPF: 
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