LISTA DE BRINQUEDOS SEB/MEC
ESPECÍFICOS 0 A 3 ANOS
*Sugestão durante a Audiência
ITEM
1 TRICICLO 1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Descrição: triciclo com rodas traseiras largas, para garantir maior estabilidade. Dotado de haste
removível fixada no eixo, cinto de segurança e assento fixo, além de apoio retrátil para os pés;
Matéria-prima: triciclo e peças em termoplástico ultra-resistente;
Altura e Peso máximos recomendados: até 106 cm e 19 kg;
Dimensões: aproximadas do produto, L: 92 x P: 47 x A:105 cm;
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
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*Gustavo: haste fixada no eixo ou no corpo. Apoio para pés (não obrigatoriamente retrátil). A
etta em aço inoxidável impossibilita a produção (sugestão: aço carbono). Alumínio é caro.
*Alessandra - Brinquedos bandeirantes- o apoio fixo não compromete.
KIT DE MÓDULOS PARA CONSTRUÇÃO
Descrição: conjunto composto por 4 peças em espuma com densidade 28, revestidas com tecido
emborrachado com estampa de tijolos e elementos construtivos tipo portas, janelas, árvores.
Dimensões: 400x200mm cada tijolo e 2 peças em forma triangular simulando telhado.
Embalagem: caixa de papelão.
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*INAC – especificar Espuma de poliuretano
CONJUNTO DE MÓDULOS
Descrição: conjunto de módulos de espuma composto por: uma rampa, dois retângulos, uma
ponte, quatro bases, uma escada e cilindro, com encaixe entre eles, de forma que os módulos
possibilitem brincadeiras de subir, pular, escorregar e saltar.
Matéria-prima: espuma com densidade mínima de 28 e máxima de 33, revestidos em tecido
emborrachado antialérgico e lavável;
Acabamento: peças costuradas a máquina e em diferentes cores.
Dimensões: aproximadas das peças:
PONTE: L: 120cm x P: 30cm x A: 60 cm.
RAMPA: L: 96 cm x P: 60 cm x A: 60 cm.
RETÂNGULO: L: 120cm x P: 30cm x A: 30 cm.
BASES: L: 75cm x P: 30cm x 60 cm.
ESCADA: L: 90cm x P: 60cm x A: 60 cm, com 4 degraus.
Embalagem: caixa de papelão.
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*Especificar densidade 33.
*Dividir em grupo por região e diminuir abrangência
*Avaliar possibilidade de espuma injetada (mais resistente)
CONJUNTO DE PNEUS DE ESPUMA
Descrição: conjunto de nove rodas de espuma, em diferentes cores, com densidade 33, revestidas
com tecido emborrachado, antialérgico e lavável;
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Dimensões aproximadas das peças:
Pneu pequeno: L: 40cm x P: 20cm x A: 20 cm – Quantidade 3
Pneu médio: L: 68cm x P: 30cm x A: 20 cm – Quantidade 3
Pneu grande: L: 80cm x P: 40cm x A: 40 cm – Quantidade 3
Embalagem: caixa de papelão.
CONJUNTO DE CILINDROS DE ESPUMA
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Descrição: conjunto de dezoito cilindros, de no mínimo quatro cores diferentes, com espuma de
densidade 33, revestida com tecido emborrachado, antialérgico e lavável, costurado à máquina;
Dimensões aproximadas das peças:
Rolo pequeno: A: 40 cm x D: 20 cm – Quantidade 3
Rolo grande: A: 60 cm x D: 20 cm – Quantidade 3
Rolo gigante: A: 20 cm x D: 100 cm – Quantidade 3
Rolo GG: A: 60 cm x D: 30 cm – Quantidade 3
Rolo: A: 1,20 m x D: 30 cm – Quantidade 3
Maxi Rolo: A: 60cmx D: 60cm – Quantidade 3
Embalagem: caixa papelão.
CONJUNTO DE BOLAS
Descrição: conjunto composto por três bolas: uma pequena, uma média e uma bola túnel.
A bola pequena e a média deverão ser sonoras, coloridas, confeccionadas em espuma moldada,
revestidas de tecido de algodão, costurado à máquina. Com dimensões aproximadas de 10cm e
20cm de diâmetro respectivamente.
A bola túnel deverá possuir 40 cm de diâmetro e apresentar 4 furos que a atravessam, formando
túneis. Deve possuir um "fon fon", objeto costurado em um dos polos da bola que, ao ser
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pressionado, produz som e um aplique circular de espelho em um dos gomos coloridos. Moldada
em espuma rígida e revestida de tecido emborrachado, com os túneis em tecido sintético
aveludado.
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
BOLICHE DE PANO
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Descrição: conjunto de boliche formado por 6 pinos e 2 bolas em diversas cores com peças
confeccionadas em tecido de algodão antialérgico; com enchimento de manta acrílica,
antialérgica e lavável. As peças deverão ser costuradas.
Dimensões aproximadas: altura máxima dos pinos é 25 cm e diâmetro da bola é de 10 cm;
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).
BICHINHOS PARA BEBÊS
Descrição: Bichinho em tecido antialérgico, enchimento com fibra. Possui 5 alças para segurar.
Possui diversas texturas para estimular o tato e a percepção oral. Formato de bicho. Cores
diversas, deve possuir no mínimo 4 cores distintas.
Dimensões aproximadas: 19,00 x 5,00 x 19,00cm
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*INAC – Especificar lavável.
QUEBRA-CABEÇA PLÁSTICO P/ENCAIXE
Descrição: árvore / casa que funcionam como base e se desmontam em 4 a 5 peças plásticas
injetadas fazendo parte do quebra-cabeça. Sobre elas encaixam-se outras 4 a 6 peças em formato
de animais.
Material Plástico injetado colorido resistente de primeira qualidade. Peso mínimo 400gr.

Dimensões aproximadas: 33,5 x36 x 7,5cm.
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*Gustavo – Base: animais (ampliar possibilidades.
CAIXA DE ATIVIDADES
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Dimensões aproximadas: Caixa de atividades com no mínimo 4 peças com formatos diferentes
para serem encaixadas nos buracos correspondentes. Formato de caixa, carrossel ou casa. Pode ter
outros acessórios como chaves e sons. Não deve ter pilhas. Produzido em plástico, deve ter no
mínimo 4 cores e estética adequada aos bebês. Não deve ser caracterizada com personagens, tais
como Disney ou similares.
Dimensões aproximadas: 20x20x31,5cm.
LIVRO BRINQUEDO COM FORMATO DE BICHINHO
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Descrição: Confeccionado em tecido e borracha, possui diversas texturas e materiais para
estímulo do bebê. Cabeça do personagem deve ter enchimento de fibra sintética e atóxica. Todo
material dever ser lavável e antialérgico. Possui cores suaves entre os azuis, verdes e laranjas.
Dimensões aproximadas: 19,00 x 9,00 x 30,00.
DOZE ENCAIXES
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Descrição: Potes plásticos de tamanhos e cores diversas. Podem ser empilháveis e encaixados.
Material: Plástico resistente primeira qualidade.
Dimensões aproximadas: (LAP)15,7x 17,2x8,9.
Embalagem: cartucho papelão
Especificar Polipropileno
BLOCOS DE VINIL PARA ENCAIXAR
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Kit contendo 5 peças em vinil ( em tons pasteis) que se encaixam : um caminhãozinho, um
boneco e 3 peças que possam ser empilhadas na caçamba do veículo.
Dimensões aproximadas da maior peça : (LAP) 18,0 x 10,0 x 6,0 cm.
LIVRO DE BANHO
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Descrição: livro quadrado em material plástico com figuras e adereços para bebê brincar no
banho. Colorido.
Dimensões aproximadas: (LAP) 15x15x5cm.
BOLA COM BICHOS EM ALTO RELEVO
Descrição: Bola macia em vinil. Não foge das mãos do bebê, porque tem lugar para os dedinhos.
Emite um barulhinho suave ao ser apertada Cores: tons pasteis em amarelo, azul e rosa.
Dimensões aproximadas (LAP): 17x15 x 12 cm.
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*Atentar p cores.
CELULAR DE VINIL
Descrição: telefone feito em vinil, macio e lavável.
Com texturas variadas que estimulam as funções táteis. Dimensões aproximadas: (LAP):
11,4x17,5x5,2.
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*Guilherme – verificar dimensões
MORDEDOR CHOCALHO
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Descrição: chocalho com cabo, todo em vinil de diversas formas e cores, com chocalho interno.
Dimensão aproximada 110 x 210.
BRINQUEDOS FLUTUANTES
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Descrição: brinquedos flutuantes de vinil de diversas formas e cores, com detalhes pintados em
tinta atóxica.
Dimensões aproximadas: 16,0 x 17,0 cm
MÓBILES
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Descrição: móbiles de diferentes texturas que produzam sons quando tocados com os pés ou
mãos.
Dimensão aproximada 13,0 x 31,0 cm.
*Ver norma
BICHINHOS DE LATÉX
Bichinhos diversos em latéx com detalhes pintados em tinta atóxica para pressionar e produzir
sons.
Dimensão aproximada 15,5 x 9,5 cm.

21

*Guilherme – a pintura não pode ser automatizada.
TAPETE DE ATIVIDADE
Tema: Bosque Encantado; oceano; entre outros.
Possui brinquedos com formatos e cores que estimulam a visão e coordenação motora do bebê
pendurados sob arcos flexíveis. Brinquedos tocam música e piscam luzes.

Tamanho (LPA): 80x90x50 cm
Material Tapete: tecido 100% algodão antialérgico com enchimento de manta acrílica
antialérgica.
Material dos brinquedos: plástico, vinil, borracha e tecidos - podem ter algumas luzes que piscam
– baterias embutidas no brinquedo.

