Catálogo de itens aprovados PE n° 39/2013
Brinquedos e Playgrounds
Região Norte

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 1 - Balanço 2 lugares (frente a frente)

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 5119/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 1.450,00
Dimensões: A: 1,57 m x C: 1,59 m x L: 1,15 m

Especicações Técnicas:
* Suporte em tubo em aço carbono de 1 ½” com parede de 2 mm;
* Pintura eletrostática e revestimento em etaon;
* Peças coloridas;
* Duas cadeiras anatômicas com tiras porosas antiderrapantes;
* Apoio antiderrapante para os pés;
* Trava de segurança que levanta para facilitar o acesso da criança à cadeira;
* Cadeiras em polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável,
compostas com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios
solares, garantindo a cor do produto;...................................................................................
* Estrutura com base na parte inferior para xação através de parafusos com buchas
ou parafusos xados a chumbadores.

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 2 - Balanço 2 lugares (lado a lado)

Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 6195/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 26/08/2015
Preço Registrado: R$ 1.248,00
Dimensões: A: 2,05 m x C: 2,42 m x L: 2,00 m

Especicações Técnicas:
* Suporte em tubo em aço carbono de 1 ½” com parede de 2 mm;
* Pintura eletrostática e revestimento em etaon;
* Duas cadeiras anatômicas, com laterais levemente elevadas e arredondadas;
* Trava de segurança que se levanta para facilitar o acesso da criança à cadeira;
* Cadeiras em polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;.
* Cordas em nylon trançadas com no mínimo 9 mm de diâmetro e xadas
através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste das cordas devido
ao atrito;
* Dois tirantes inferiores em polietileno rotomoldado, com encaixe para os
tubos de aço e com local para xação no chão através de 4 parafusos que devem
acompanhar o produto;
* Estrutura com base na parte inferior para xação através de parafusos com
buchas ou parafusos xados a chumbadores...............................................................

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 3 - Balanço 3 lugares (lado a lado)

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 5119/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 1.840,00
Dimensões: A: 2,20 m x C: 4,42 m (em conformidade com a NBR 16071:2012) x L: 1,80 m

Especicações Técnicas:
* Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5” x 3 mm;
* Pés em aço de 2” x 2,6 mm;
* Correntes de sustentação dos assentos em aço galvanizado de espessura 5 mm;
* Cadeira em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem
emendas entre o assento;
* O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo
de fosfatização;
* Pintura eletrostática em pó, com tinta poliéster;
* Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seus topos
fechados com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas
para este acabamento...............................................................................................................

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 4 - Balanço 4 lugares (lado a lado)

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 5119/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 1.880,00
Dimensões: A: 2,20 m x C: 4,41 m x L: 1,86 m

Especicações Técnicas:
* Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5” x 3 mm;
* Pés em aço de 2” x 2,65 mm;
* Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5 mm;
* Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”,
com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha
metálica que permita substituição;
* Parafusos de xação à base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8” x 3”
(acompanhando o brinquedo);
* O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo
de fosfatização;
* Cadeira em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem
emendas entre o assento............................................................................................................

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 5 - Balanço vai e vem pequeno

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 2212/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 18/12/2015
Preço Registrado: R$ 2.250,00
Dimensões: A: 1,25 m x C: 2,09 m x L: 1,03 m (entre os pés da estrutura)

Especicações Técnicas:
* Estrutura principal em aço carbono de 2” x 2 mm;
* Estrutura secundária em aço de 1,5”x 2 mm;
* Correntes de sustentação dos assentos em aço galvanizado de espessura 5 mm;
* Sistema de articulação com parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação
sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita
substituição;
* Prancha em madeira de reorestamento com espessura de 2” plainada e com cantos
arredondados para quatro crianças, com manoplas para mãos revestidas por capa
emborrachada, e com apoio para os pés;
* Peças em madeira devem receber fundo primer para madeira e duas demãos de tinta
esmalte sintético seco a sombra.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 6 - Escorregador com escalada

Empresa fornecedora: Civiam Comércio Importação e Exportação LTDA
Contato: (11) 3884-2423
Marca: Xalingo
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-BRI 1699/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 16/07/2015
Preço Registrado: R$ 1.900,00
Dimensões: A: 1,82 m x C: 1,98 m x L: 1,24 m

Especicações Técnicas:
* Escorregador com rampa contínua ou com ondulações;
* Pegadores anatômicos no topo para maior segurança;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Base de apoio na horizontal e vertical para maior estabilidade;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 7 - Escorregador grande

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 4806/14-4
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 780,00
Dimensões: A: 1,29 m x C: 2,00 m x L: 59 cm

Especicações Técnicas:
* Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus;
* Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;
* Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas
no topo da escada;
* Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 8 - Escorregador pequeno

Empresa fornecedora: Casa das Bolas Ltda - ME
Contato: (34) 3312-7707
Marca: Xalingo
Produto Certicado pelo Inmetro: CE-PLG/IQB nº 000127 de 28/08/2013
OCP: IQB – Instituto Brasileiro de Qualicação e Certicação
Vigência da Ata até: 09/06/2015
Preço Registrado: R$ 419,00
Dimensões: A: 93 cm x C: 1,47 m x L: 54 cm

Especicações Técnicas:
* Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;
* Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;
* Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas
no topo da escada;
* Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 9 - Escorregador infantil

Empresa fornecedora: Wallinson Alves Arcanjo - EPP
Contato: (11) 2378-3998
Marca: Mundo Azul
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-BRI 6781/13-7
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 30/03/2015
Preço Registrado: R$ 398,00
Dimensões: A: 35 cm x C: 88,8 cm x L: 61,2 cm

Especicações Técnicas:
* Mini escorregador infantil em formatos diversos;
* Com rampa;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Em diversas cores;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 10 - Escorregador com balanço

Empresa fornecedora: Civiam Comércio Importação e Exportação LTDA
Contato: (11) 3884-2423
Marca: Xalingo
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-BRI 1699/14
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 18/12/2015
Preço Registrado: R$ 1.980,00
Dimensões: A: 1,19 m x C: 2,06 m x L: 1,74 m

Especicações Técnicas:
* Com escorregador e balanço interligados;
* Escorregador: rampa reta ou com ondulações e uma escada de degraus
* Cadeira do balanço em formato anatômico com encosto e trava de proteção;
* Cordas trançadas com no mínimo 8 mm de diâmetro;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo
anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 11 - Túnel lúdico

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013-BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 22/01/2015
Preço Registrado: R$ 1.500,00
Dimensões: A: 96 cm x C: 2,18 m x L: 89 cm

Especicações Técnicas:
* Confeccionado em polietileno em estrutura rotomoldado;
* Módulos autoencaixáveis, vazados para visualização interna e com
possibilidades de expansão;
* Estruturas que funcionam como entrada e saída;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Acabamento com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios
solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas;
* Isento de rebarbas e arestas pontiagudas que ofereçam perigo.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 12 - Gira Gira Carrossel (3 lugares)

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013-BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 22/01/2015
Preço Registrado: R$ 990,00
Dimensões: A: 55 cm x D: 1,00 m

Especicações Técnicas:
* Composto por três partes: base, assentos e volante;
* Base com textura antiderrapante;
* Volante central;
* Eixo metálico central;
* Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
* Três assentos anatômicos;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Isento de rebarbas e arestas pontiagudas que ofereçam perigo.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 13 - Gira Gira Carrossel (4 lugares)

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0143/2014-BRI - 2
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 25/08/2015
Preço Registrado: R$ 1.080,00
Dimensões: A: 61 cm x D: 1,55 m

Especicações Técnicas:
* Composto por três partes: base, assentos e volante;
* Base com textura antiderrapante;
* Volante central;
* Eixo metálico central;
* Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
* Quatro assentos anatômicos;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Isento de rebarbas e arestas pontiagudas que ofereçam perigo.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 14 - Gangorra (2 lugares)

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013 - BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 22/01/2015
Preço Registrado: R$ 176,00
Dimensões: A: 50 cm x C: 1,11 m X L: 40 cm

Especicações Técnicas:
* Gangorra com manoplas duplas;
* Base para apoio dos pés antiderrapante;
* Assentos anatômicos;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Em diversas cores;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 15 - Gangorra (3 lugares)

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013 - BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 16/07/2015
Preço Registrado: R$ 195,00
Dimensões: A: 47 cm x C: 1,50 m X L: 40 cm

Especicações Técnicas:
* Gangorra com manoplas duplas;
* Base para apoio dos pés antiderrapante;
* Assentos anatômicos;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Em diversas cores;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 16 - Basquete Infantil

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013 - BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 22/01/2015
Preço Registrado: R$ 450,00
Dimensões: A (mínima): 1,10 m /A (máxima): 2,30 m x C: 56 cm X L: 55 cm
Diâmetro interno do aro: 29 cm x Diâmetro da bola: 25 cm

Especicações Técnicas:
* Composta por: base de sustentação, haste vertical principal, haste vertical regulável,
tabela e aro com rede em nylon;
* Acompanha duas bolas de basquete em borracha;
* Altura regulável no mínimo de três alturas;
* Regulagem feita através de travas de altura;
* Base de sustentação para ser preenchida com água ou areia;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 17 - Gol Desmontável Infantil

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013 - BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 16/07/2015
Preço Registrado: R$ 379,00
Dimensões: A: 91 cm x C: 1,22 m X L: 80 cm x Diâmetro da bola: 25 cm

Especicações Técnicas:
* Produto com cantos arredondados, composto de duas traves verticais e dois travessões;
* Laterais inteiriças ou com partes vazadas;
* Traves desmontáveis;
* Acompanham duas bolas em borracha;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestético e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 18 - Vôlei Infantil

Empresa fornecedora: Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA
Contato: (41) 3052-8800
Marca: Park Brink
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 0085/2013 - BRI
OCP: BRICS - Certicações e Sistemas de Gestão e Produtos
Vigência da Ata até: 22/01/2015
Preço Registrado: R$ 670,00
Dimensões: A (mínima): 1,05 m A (máxima): 2,20 m x Diâmetro da bola: 25 cm x
Extensão da rede: 4,5 m x Largura da rede: 57 cm

Especicações Técnicas:
* Composta por: base de sustentação, haste vertical com no mínimo seis posições de
regulagem de altura;
* Base de sustentação para ser preenchida com água ou areia;
* Hastes verticais retas;
* Regulagem feita através de trava de altura;
* Acompanham duas bolas em borracha;
* Rede em nylon;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 19 - Casinha de boneca

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº 2207/14-6
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 1.815,00
Dimensões: A: 1,43 m x C: 1,67 m x L: 1,35 m

Especicações Técnicas:
* Casinha multicolorida composta com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens:
janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão;
* Balcão externo na janela (apoio para os braços);
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas;
* Não tóxico.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 20 - Playground I

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 8518/13
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 2.750,00
Dimensões: A: 1,43 m x C: 2,53 m x L: 1,35 m

Especicações Técnicas:
* Módulo com paredes em diferentes formatos;
* Aberturas inferiores e superiores para passagem de apenas uma criança por vez;
* Escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida;
* Um escorregador pequeno, com rampa contínua ou ondulada;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas.

Brinquedos e Playgrounds
PE nº 39/2013
Região Norte
Item 21 - Playground II

Empresa fornecedora: Capricórnio S/A
Contato: (11) 3595-9997
Marca: Capricórnio
Produto Certicado pelo Inmetro: nº IP-PLG 8518/13
OCP: INNAC – Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos
Vigência da Ata até: 12/08/2015
Preço Registrado: R$ 3.980,00
Dimensões: A: 1,90 m x C: 3,65 m x L: 3,37 m

Especicações Técnicas:
* Módulo com paredes em diferentes formatos;
* Aberturas inferiores e superiores para passagem de apenas uma criança por vez;
* Escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida;
* Um escorregador pequeno, com rampa contínua ou ondulada;
* Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
* Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
* Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
* Peças multicoloridas.

