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ANEXO I 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Aquisição de brinquedos confeccionados em multilaminado de bétula, por 
ser 100% lisa, não pode levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto. Com 
18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval), deve ser resistente à água e à umidade, fixação com 
cavilhas e parafusos estruturais de, no mínimo, 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior 
resistência e segurança por não ser pontiagudo). Os brinquedos serão utilizados na EMEI Mundo 
Encantado, do Município de Linha Nova/RS. 
Todos os itens deverão ter a quina arredondada e quebra de canto do perfil para proteção das crianças, 
além de ser pintado com verniz atóxico incolor, que não coloca em risco a saúde das crianças e preserva a 
cor natural da madeira. 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

01 
 
 
 
 

01 Unidade  Carrinho organizador de brinquedos - 
Dimensões: 52cm x 33cm x 62cm; 
(Comprimento x Largura x Altura) – 
Carrinho Organizador com dois níveis de 
altura do puxador de madeira, os mesmos 
feitos com roliços de pinus. 4 rodízios de 
silicone giratórios, estes devem ser feitos 
com duplo rolamento de esferas, o que 

proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais 
suave marcando menos o piso quando comparado com outros 
tipos de rodízios. 

02 01 Unidade Plataforma de rampas baixa – 5 itens 
- Medidas Montado: 160cm x 55 cm x 
18 cm - 5 Unidades que formam o 
circuito: 1-Plataforma central: 55cm x 
55cm x 18cm 2-Plataforma de escada: 
51cm x 55cm x 18cm, 2 níveis de 

altura; 3-Rampa lisa: 54cm x 55cm x 18cm; 4-Rampa lisa: 54cm 
x 55cm x 18cm; 5-Rampa com 6 roliços de 28mm de madeira: 
51cm x 55cm x 18cm. 

03 01 Unidade Circuito labirinto e 2 cubos  - 
Medidas Túnel: 120cm x 40cm x 40cm; 
Medidas Montado Cubos: 40cm x 40cm 
x 40cm;  Medidas Montado Labirinto: 
120 cm x 124cm x 40 cm. Um labirinto 
com 20 roliços, abertura nas duas 

extremidades e uma parte circular aberta em cima do lado de 
uma das extremidades, também conta com abertura lateral nas 
extremidades para conectar os cubos; um cubo fechado nos 4 
lados e aberto dos outros dois lados para conectar com o 
labirinto e permitir a saída e passagem livre da criança; outro 
cubo com 5 roliços e fechado na lateral, em cima e na parte 
inferior. 

04 01 Unidade  Cabana infantil - Dimensões: 120cm x 
130cm x 120cm; (Comprimento x Largura x 
Altura) – Cabana feita com abertura na 
frente e fechado atrás com cordas de 
fixação, também conta com um sistema de 
travamento na parte frontal para impedir da 
cabana abrir ou fechar por acidente, as 

travas e manípulos são feitos com multilaminado de 18mm. 

05 01 Unidade Arco de escalada – Medidas Montado: 
96cm x 49cm x 45cm (Comprimento x 
Largura x Altura) – Arco feito com  
8 roliços de encaixe entre os arcos, com 
espaçamento não maior que 13 cm entre os 

vãos dos roliços. 



Pág. 2 de 3. 

 06 01 Unidade  Gangorra de balanço -  Medidas: 
93cm x 48cm x 50cm; Gangorra feita 
com 8 peças de encaixe entre os 
arcos, aberturas entre peças de 
encaixe não superior a 2cm para evitar 
a criança de prender as mãos ou pés. 

07 01 Unidade   Cubo explorador – sem tampa - 
Medidas: 55cm x 56cm x 63cm; Cubo 
com a parte superior aberta, duas 
aberturas em forma de círculo, uma 
lateral fechada e outra lateral com 5 
roliços. Material selecionado de alta 
qualidade. 

08 01 Unidade Cubo túnel – tampa fechada - Medidas 
montado: 58cm x 58cm x 64m; Cubo 
com a parte superior fechada, duas 
aberturas em forma de círculo e duas 
laterais com 4 roliços cada lado. Material 
selecionado de alta qualidade. 

09 02 Unidade Triângulo flexível de escalada - 
Medidas montado: 58cm x 58cm x 64m; 
Cubo com a parte superior fechada, 
duas aberturas em forma de círculo e 
duas laterais com 4 roliços cada lado. 
Material selecionado de alta qualidade. 

10 03 Unidade  Rampa rock climber – 8 obstáculos - 
Medidas Montado: 100cm x 41cm x 6cm 
(Comprimento x Largura x Altura) – Rampa 
feita com 8 obstáculos fixados com cavilha 
de madeira e cola branca de resina 
sintética em emulsão aquosa, com 
excelente adesividade atóxica, secagem 

rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção 
lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais e a 
extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de 
diâmetro nas para conectar a rampa com o triângulo. 

11 01 Unidade  Caixa de luz RGB e controle – Medidas: 
64cm x 45cm x 6cm (Comprimento x 
Largura x Altura) – Caixa de Luz Colorida 
com tampa superior de acrílico encaixada 
nas laterais e com opção de ser retirada 
em caso de necessidade de manutenção. 

12 01 Unidade Rampa  Ladder – 5 obstáculos - 
Medidas Aberto: 100cm x 41cm x 6cm 
(Comprimento x Largura x Altura) – 
Rampa feita; 5 obstáculos em formato 
linear fixados com cavilha de madeira e 

cola branca. Proteção lateral fixada com parafusos estruturais, 
e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm 
de diâmetro para conectar a rampa com o triângulo. 
 

12 01 Unidade Labirinto de 3 cubos - Medidas 
montado: 153cm x 51cm x 50cm 
(Comprimento x Largura x Altura);  
Medidas Montado Cubos: 51cm x 51cm x 
50cm,  Cubo 1: 5 roliços em uma lateral, 

um lado fechado e 2 abertos;  Cubo 2: 6 roliços na frente e 
fechado atrás, com duas aberturas nas outras laterais;  Cubo 3: 
5 roliços em uma lateral, círculo de abertura em cima e fechado 
atrás, com a outra extremidade aberta. 
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Prazo final para entrega dos itens: 06/02/2023, com prévio agendamento. 
Horário de Atendimento: segunda à sexta, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 
Entrega a ser realizada na sede da EMEI Mundo Encantado – Rua Henrique Spier, 2634 – Centro – Linha 
Nova. Transporte com custas da Contratada. Qualquer avaria ocasionada pelo transporte, não será aceito e 
o mesmo será devolvido imediatamente. A empresa deverá apresentar Nota Fiscal no ato da entrega do 
produto. 
Telefone de Contato: (51) 3445-5003 
Responsável: Viviane Consul Garcia de Souza 
Dúvidas e informações: 
Luciana Schneider Thiensen – Agente de contratação – compras@linhanova.rs.gov.br 
Suleica Wiederkehr Rüchel – Agente Público – licitacao@linhanova.rs.gov.br 

mailto:compras@linhanova.rs.gov.br
mailto:licitacao@linhanova.rs.gov.br

