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Prefeitura Municipal de Não Me Toque 

Gabinete do Prefeito 

Item Qt Descrição do Produto Valor Unitário 

01 01 

 
Playground 14 BRINQUEDOS Ref. 802.A Ideal para crianças de 04 a 12 anos. 
Brinquedo fabricado em madeira de itaúba, com parafusos e correntes 
galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 01 gangorra, 01 
escada horizontal, 01 balanço de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 
01 barra , 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 1 corda com nó, 01 balanço 

chiqueirinho em MDF, 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros" e 01 casa tarzan 

com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo Comprimento: 6,00 m, 
Largura 2,60 m, Altura 3,20 m. Pintura PU Automotiva. 

R$ 7.300,00 

02 01 

 
Playground Rústico Multiatividades: Ref. 714: Plataforma em madeira de eucalipto roliço 
tratado pelo processo de autoclave, medindo 1,10 m de comprimento x 1,10 m largura x 
3,40 m de altura. Composto por 01 escada em tubo de aço; 01 escorregador de 2,50 metros 
de comprimento fabricado em plástico e telhado em plástico. A plataforma é fixada de 
1,25m do solo e nos dois lados é colocado guarda-corpos em tubo de aço para segurança. 
Balanço com dois lugares em madeira de eucalipto roliço tratado pelo processo de 
autoclave de 13,00 cm diâmetro, medindo 3,00 m de comprimento por 2,10m de largura e 
2,30 m de altura. Composto por dois balanços de madeira itaúba, medindo 15,00 cm x 
45,00 cm x 2,00 cm. Ponte de pneus ou madeira suspensa por correntes zincadas em toras 
de eucalipto roliço de 13,00 cm diâmetro tratado pelo processo de auto-clave, tendo ainda 
como proteção cordas de seda fixada em suas laterais. Medindo 3,50m comprimento, por 
1,10m de largura e 1,00m de altura. Fixada em plataformas a 1,25m de altura do solo. 
Plataforma em madeira de eucalipto roliço com no mínimo 13,00 cm diâmetro tratado pelo 
processo de autoclave. Medindo 1,10m de comprimento x 1,10m largura x 2,50m de altura 
na sua parte mais alta. Composto por uma rampa de tacos em madeira de itaúba, medindo 

R$ 11.200,00 



80,00 cm de largura por 2,50m de comprimento e uma escada de corrimão em tubo de 
ferro medindo 50,00 cm de largura, 25,00 cm de altura e 2,50m de comprimento. 
Possuindo ainda, um guarda-corpo em aço lateral para maior segurança com o uso do 
brinquedo. Medindo: comprimento 9,00 m x largura 4,60 m x altura 2,80 m. Pintura PU 
automotiva- atóxica. 

03 01 

 
Balanço Inclusão (especial para cadeirantes) Ref. 327 - Fabricado com tubos de 
aço de 2" x 2,65mm e 1,5" x 2,65mm,  com correntes galvanizadas e fixadores 
"Castanhas" para maior segurança e para diminuir o desgaste nos elos da 
corrente, solda MIG. Pintura em esmalte industrial e fundo anticorrosivo. 
Medindo 3,00 m de comprimento x 1,70 m de largura x 2,00 m de altura.  

R$ 6.600,00 

04 01 

 
Banco Pé de Cimento ref. 3454- Possui os pés em cimento com armação de ferro interna, 
madeira em lei de polegada, fixação com parafusos 5”/16 x 5,5". Medindo Comprimento: 
1,45 m, Largura 58,00  cm, Altura 70,00 cm. Pintura PU Automotiva. 

R$ 590,00 

05 01 

 
Gangorra Rústica 01 Pá ref. 709 A Produzida em toras de eucalipto tratado pelo 
processo de autoclave, tora 13,00 cm de diâmetro por 90,00 cm de comprimento, 
mais 01 tora de 15,00 cm de diâmetro por 3,00m de comprimento, que serão 
transpassadas ao centro por 01 barra roscada de 3”/4 com porcas e os pega-mão 
em tubo de 7”/8 " em forma de "T" fixados nas extremidades das toras de 3,00m. 
Medindo Comprimento: 3.00m, Largura 50,00 cm, Altura 70,00 cm. Pintura PU 
Automotiva. 

R$ 1.690,00 

06 01 

 

R$ 1.550,00 



Gangorra Dupla Ref. 205 - Fabricada com tubos de aço de 2" x 2,65 mm e de 7”/8 
x 2,00 mm e madeira itaúba de 2,40 m de comprimento x 20,00 cm de largura x 
3,00 cm de espessura e parafuso zincado de 1”/2 x 9". Medindo 2,40 m de 
comprimento x 2,00 m de largura x 65,00 cm de altura. Pintura PU Automotiva e 
fundo anticorrosivo. 

                                               

 

 

 

 

 

 

*Orçamento válido 30 dias. 

*Prazo de fabricação de 25 dias. 
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Mundo da Criança Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda 

CNPJ: 74.850.231-0001/20 

Avenida Parobé, 4375  Bairro Scharlau   São Leopoldo   RS 

Contato comercial: Suély (51)980321954 
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