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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 2,000UN0001212500001
ALFABETO e.m libras móvel em e.v.a 56
peças.

00002 12,000UN0000602100002 BAMBOLES coloridos com 63cm de diametro.

00003 4,000UN0001682400003

BINGO DO ALFABETO conjunto
confeccionado em mdf e marcadores em eva,
impresso em silk-screen, sendo 30 tabuleiros
em mdf medindo 120 x 120  mm, 500
marcadores coloridos em eva, 26 letras script
(120 x 120 x 6 mm) e uma sacola
confeccionada em tecido. acondicionado em
caixa de papelão.

00004 2,000CJ0002020400004

BRINQUEDOTECA BÁSICA composta por:
estante em madeira, castelo da leitura, mesa
com 04 cadeiras, jogo de argolas, teatro de
fantoches, 02 fantoches, bate pinos, loto
leitura, pranchas de seleção, dominó do a ao
z, vamos formar palavras, memória animais e
filhotes, jogo e memória inglês/português,
jogo 4 em 1 - ludo, trilha, dama e dominó,
quebra cabeça, metades em tabuleiro,
relógio, xadres-peças plásticas, sequência de
unidades, números e quantidades, tangram,
pote com 45 peças tipo lego, tapete
amarelinha em e.v.a.

00005 1,000UN0002036500005
CENTOPEIA com 4 módulos. em plástico
componível com 16 peças gigantes.
dimensões 217x100x108 cm

00006 3,000UN0002036600006
CENTOPEIA TÚNEL de vinilona, colorida,
medindo 400x50x50 cm.

00007 2,000UN0002036700007
CHAMADINHA com capacidade de 36 nomes.
em madeira, medindo 50x80 cm.

00008 3,000UN0001244700008
CONJUNTO DE MESA com 04 cadeiras
colorido. mesa quadrada, em plástico
medindo 45x45x45,5 cm

00009 2,000UN0002038100009

DOMILIBRAS DE ANIMAIS jogo de dominó de
animais em libras, (língua brasileira de sinais),
confeccionado em papel plástificado e a base
em papelão. embalado em caixa de papel.
medidndo 11,5 x 10,5 cm. ref. br 02.

00010 2,000UN0000267400010 DOMINO associação de idéias.

00011 2,000UN0002036900011 DOMINÓ CORRESPONDÊNCIA

00012 3,000UN0002037000012

FANTOCHES DE FAMÍLIA BRANCA conjunto
confeccionado em tecido estampado, espuma
e pluninha, com boca articulada, olhos com
trava e cabelo sintético, contendo 06
fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha,
medindo aproximadamente 380mm de altura.
acondicionado em embalagem plástica.
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00013 3,000UN0001765000013

FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA conjunto
confeccionado em tecido estampado, espuma
e pluminha, com boca articulada, olhos com
trava e cabelo sintético, contendo 06
fantoches: avó, avô, pai, mãe, filho e filha,
medindo aproximadamente 380mm de altura.
acondicionamento em embalagem plástica.

00014 2,000UN0000741100014
JOGO DA MEMORIA com figuras de frutas,
legumes, hortaliças. em mdf, com 40 peças,
medindo 50x50x3 mm cada peça.

00015 2,000UN0002037100015
JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO com
objetos

00016 2,000UN0002037200016
JOGO DA MEMORIA COM FIGURAS de meios
de transporte. em mdf, com 40 peças,
medindo 50x50x3 mm cada peça.

00017 2,000UN0002037300017 JOGO DE MEMORIA PROFISSÕES

00018 2,000JG0001212000018
JOGO DA VELHA - dimensões 25x25x4cm,
com 08 peças em madeira colorida.

00019 2,000UN0000631300019
JOGO DE DAMA - em mdf, com 24 pedras,
tabuleiro medindo 25x25cm.

00020 2,000UN0002037400020
JOGO DE TRILHA - em mdf, com 55 peças,
tabuleiro medindo 25x25cm.

00021 1,000UN0002037500021
KIT MATERNAL 10 peças em espuma
revestida

00022 40,000UN0002037600022
LIVRO DE HISTÓRIAS VARIADAS com até 25
páginas

00023 2,000UN0002037700023

MAQUETE URBANA conjunto confeccionado
em madeira, contendo 45 peças em
tamanhos diversos, variando de
280x150x140mm a 35x25x15mmmm, entre
galpão, bonecos, animais, canil, cercados,
carroça e trator. acondicionado em caixa de
madeira.

00024 2,000UN0002037800024
MINI PEBOLIN gol - saída das bolinhas;
acabamento de madeira, pontuação
individual 51x31 cm

00025 2,000UN0001213100025
NUMEROS E QUANTIDADES caixa em madeira
com 30 peças. dimensões 24x12x06 cm.

00026 4,000UN0001754600026 PETECA OFICIAL dimensões 20x06cm.

00027 3,000UN0000532800027 PRATELEIRA colorida

00028 8,000UN0000191000028
PULA CORDAS infantil. sisal 02m de
comprimento.

00029 1,000UN0001768400029
QUEBRA CABEÇAS em madeira - mdf.
dimensões 34x27cm cada. kit com 10 jogos,
num total de 88 peças.

00030 4,000UN0002037900030
RAQUETE DE FRESCOBOL em madeira.
dimensões 43x20cm. acompanha 01 bolinha.

00031 2,000UN0002038000031

SACOLA QUEBRA CUCA conjunto
confeccionado em plástico prolipropileno com
cores vivas, contendo 120 peças de diversas
encaixes. acondicionado em sacola de pvc
transparente com zíper e alça
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00032 3,000UN0000592100032

TAPETE com encaixe de letras. conjunto
confeccionado em eva, contendo 26 placas
com letras script (maiúsculas e minúsculas)
medindo 320x320x10mm cada peça.
acondicionado em sacola de pvc transparente
com zíper e alça.
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