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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 30,000UN0001699100001

BERÇO. em madeira angelim, medindo: 95 x
68 x 130 cm (a x l x c). grades laterais:
réguas horizontais medindo 6 cm altura e 2
cm de espessura e réguas verticais medindo
3 cm largura e 2 cm de espessura;
espassamento entre as réguas verticais de 5
cm. grade da base: réguas medindo no
mínimo 6 cm de largura e 2 cm de espessura;
espassamento entre as réguas de 5 cm
cabeceiras: medindo no mínimo 1 cm de
espessura. pintado em groffato branco micro
textura.

00002 500,000UN0001918400002
TRAVESSEIRO medindo 50 x 70 cm,
anti-alérgico

00003 30,000UN0001755200003
TRAVESSEIRO PARA BEBE medindo 30 x 40
cm, anti-alérgico

00004 30,000UN0000190500004 COLCHAO DE BERCO d 18

00005 20,000UN0000512800005

GANGORRA cavalo marinho baby, produzido
em polietileno através do processo de
rotomoldagem, altura 51x31x80 cm (a x l x
c). características: gangorra para 1 criança
com formato de cavalo marinho
•	com olhos de acrílico
•	manoplas plásticas
•	rabo em caracol
•	base em forma de curva que garante um
balanço suave e uniforme
•	assento com apoio para as costas
•	laterais da base com local para instalação de
outro cavalo marinho baby acoplado
(gangorra dupla)
idade sugerida de 1 a 2 anos
medidas: altura: 51 cm, largura: 31 cm,
comprimento: 80 cm
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00006 19,000UN0002209700006

MULTIPLAY produzido em polietileno através
do processo de rotomoldagem, dimensões:
1,85 x 2,50 x 4,50 m (a x l x p). total
segurança proporcionada pelos protetores de
altura instalados em cada local de
entrada/saída das diversas atividades. o
brinquedo já foi projetado com os locais para
fixação no piso, caso seja necessário.
com encaixes, sua montagem é muito simples
e prática. se sujar é só usar água e sabão.
se chover, a plataforma contém drenos que
facilitam o escoamento da água.
características:
- 2 módulos (1 alto e 1 baixo)
- 1 rampa de escalada com orifícios vazados e
saliências para apoio dos pés e espaço para
passagem de apenas 1 criança por vez na
parte mais alta (segurança)
- 1 escorregador curvo com um poste de
sustentação, contendo rosca no poste e na
rampa, para fixação segura.
- 1 escorregador pequeno
- 2 degraus no módulo pequeno, para acesso
à rampa do escorregador e à escalada
- parte inferior do brinquedo com diversas
entradas e saídas formando um pequeno
labirinto
- arcos de segurança em todas as entradas e
saídas
- paredes do módulo pequeno com degraus
para escalar
- locais próprios para fixação no piso, se
necessário
- módulo mais alto contendo uma plataforma
sextavada com drenos para evitar acúmulo
de água
- embalagem em plástico resistente
idade recomendada: até 9 anos.,
dimensões: altura: 1,85m, largura: 2,50m,
comprimento: 4,50m

00007 10,000UN0002209800007

BABY PLAY com balanço bebê. produzido em
polietileno através do processo de
rotomoldagem, dimensões 1,20 x 1,65 x 1,52
m (a x l x c). balanço com estrutura em
plástico em formato de cavalete e cadeira
para 1 criança cadeira com barra de
segurança, com encaixe para as mãos barra
de segurança que se levanta para facilitar o
acesso da criança à cadeira cinto de
segurança vertical, que evita que a criança
escorregue por baixo da barra de segurança
assento com apoio para as costas peça em
formato de timão de navio que gira de
verdade acoplada na lateral da estrutura
como opção ao timão, pode-se adaptar um
aro de basquete colocado no topo do
cavalete de sustentação da cadeira.
faixa etária recomendada: de 9 meses a 3
anos.
medidas: altura: 1,2mt, largura: 1,65mt,
comprimento: 1,52mt

00008 10,000UN0000592100008
TAPETE alfanumérico gigante, material eva,
com 36 peças de 32 x 32 cm, tamanho do
tapete montado: 1,80 x 1,80 m
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00009 30,000CJ0000956300009

CONJUNTO refeitório empilhável tamanho
infantil composto de 1 mesa e 2 bancos
empilháveis e acopláveis pelos topos. mesa e
banco confeccionado em compensado de
madeira de lei multilaminada. mesa medindo
1500x700x18mm, banco medindo
1400x300x18mm, revestidos na superfície
superior com laminado melamínico pós
formável (bordas arredondadas com 90º),na
cor ovo texturizado e na superfície inferior
com laminas de madeira, acabamento com
aplicação de selador para madeira seguida de
verniz.  topos transversais encabeçados com
fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de
espessura, na cor e tonalidade do laminado
melamínico do revestimento. estrutura em
tubo de aço 1010/1020, secção retangular
de 20mm x 40mm espessura de chapa 1,5mm
(chapa 16), suportes de fixação do tampo em
chapa de aço 1010/1020 de 1,9mm de
espessura (chapa 14), estampados, com
dimensões 35mm x 25mm, soldados à
estrutura. pintura em tinta epóxi pó,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa à 180º, espessura mínima de 40
mícrons na corcinza claro . fechamento de
topo e sapatas com ponteiras de
polipropileno copolímero injetadas, fixadas à
estrutura por meio de encaixe, na mesma cor
e tonalidade da pintura da estrutura. altura
da mesa: 580mm. altura do banco: 320mm
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00010 56,000CJ0002074700010

CONJUNTO PRÉ ESCOLAR multicolorido
estrutura em madeira maciça composto de 01
mesa e 04 cadeiras. mesa estrutura madeira
maciça (muracatiaia), pés 52x52mm,
chanfrando por dentro, travessas laterais
90x18mm, estrutura respingada e colada por
meio de encaixe, acabamento em seladora e
verniz. tampo modelo trevo medindo
800x800x20mm em compensado de madeira
de lei revestido com laminado de alta pressão
(fórmica ou similar) nas cores verde claro,
vermelho, amarelo claro e azul claro,
brilhante, cantos arredondados, bordas com
acabamentos em seladora e verniz, altura em
relação ao piso 580mm. cadeira estrutura em
madeira maciça (muracatiaia), pés frente
35x35mm, traseiros 50x25mm, chanfrados
por dentro, estrutura respingada e colada
por meio de encaixes, acabamentos em
seladora e verniz. assento medindo
340x340x12mm, formato anatômico com
acomodação para a região glútea, altura em
relação ao piso 320mm. encosto medindo
370x140x07mm, formato com curvatura
anatômica, altura em relação ao piso 600mm.
assento e encosto em compensado de
madeira de lei revestidos com laminado de
alta pressão (fórmica ou similar), cantos
arredondados com acabamentos em seladora
e verniz. o assento e encosto serão em
diversas cores (azul claro, verde claro,
amarelo claro, vermelho). as laminas de
madeira utilizadas deverãoestar isentas de
deterioração por fungos e/ou insetos
xilófagos (cupins e brocas).

00011 20,000UN0001764300011

CARRINHO de bebê. carrinho com berço,
estrutura: ferro; plástico: polipropileno;
espuma: poliuretano; revestimento:
poliéster, idade recomendada de 0 a 3 anos,
peso máximo recomendado 18kg, cor azul, 3
posições, assento reclinável, 8 rodinhas, com
capota, com cesto para compra, dimensões
aproximadas do produto (axlxp) =
96x51x67cm, peso líq. aproximado do
produto 6,7kg, garantia do fornecedor de 3
meses
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