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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

45,6300 10.494,9000001 230,000UN0000267800001
BONECA pequerrucha brinquedos anjo 34 cm
sem cabelo

46,2700 10.642,1000002 230,000UN0000267800002 BONECA frutinha café- cotiplas 28 cm

14,4700 4.775,1000003 330,000UN0000956300003 CONJUNTO de praia (baldinho) poliplac 12 cm

19,9000 4.577,0000004 230,000UN0002217500004 CAMINHÃO boiadeiro poliplac 12 cm

14,2700 3.282,1000005 230,000UN0002217500005 CAMINHÃO caçamba poliplac 28 cm

41,9300 838,6000006 20,000UN0002299100006 TELTALUGA brinquedos cardoso- 27 cm

41,9000 838,0000007 20,000UN0002299200007 TORTUGA PRAIA brinquedos cardoso- 25cm

44,0000 880,0000008 20,000UN0002299300008 DOGUINHO brinquedos cardoso- 27 cm

211,6700 2.116,7000009 10,000UN0002299400009

CANTINHO DA LEITURA código 1048.
composto por 4 suportes para guardar livros.
material madeira e mdf.
medida 55x110x7.
embalagem caixa de papelão.
as cores podem variar.
idade: todas as idades.
página 11- catálogo carlu virtual

107,1300 1.928,3400010 18,000CJ0002066100010

DEDOCHES contos e estórias infantis. cód.:
1532.
kit com 28 personagens: branca de neve e os
7 anões, joão e maria (pai, madrasta e
bruxa), chapeuzinho vermelho (vovó,
caçador e lobo), 3 porquinhos, gata
borralheira, cinderela (gata borralheira em 2
versões: fase 1 e fase 2, madrasta, fada e
príncipe); 1 palhaço, 1 papai e 1 mamãe.
material feltro. medida altura variando entre
9 e 12 cm.
embalagem plástica.
idade a partir de 04 anos
página 58- catálogo carlu virtual

168,3000 3.029,4000011 18,000UN0001764900011

FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA cód: 1213
kit com 7 personagens: vovó, vovô, papai,
mamãe, bebê, menino e menina.
material feltro e eva.
medida medindo 28 cm
embalagem plástica
idade a partir 03 anos
pagina 64- catalago carlu virtual
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168,3000 3.029,4000012 18,000UN0001765000012

FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA cód: 1214
kit com 7 personagens: vovó, vovô, papai,
mamãe, bebê, menino e menina.
material feltro e eva.
medida medindo 28 cm
embalagem plástica
idade a partir 03 anos
pagina 64- catalago carlu virtual

173,3000 3.119,4000013 18,000UN0000667200013

FANTOCHE DE ANIMAIS DOMESTICOS cód:
1218
kit com 7 personagens: porco, cachorro,
vaca, pinto, ovelha, cavalo e gato.
material feltro e eva
medindo aproximadamente 26 a 36cm de
altura conforme personagem
embalagem plástica
idade a partir 03 anos
página 65- catalago carlu virtual

173,3000 3.119,4000014 18,000UN0001147400014

FANTOCHE animais selvagens
cód: 1217
kit com 7 personagens: elefante, girafa,
onça, jacaré, macaco, lobo, sapo.
material feltro e eva
medindo aproximadamente 26 a 42 cm de
altura conforme personagem
embalagem plástica
idade a partir 03 anos
página 65- catálago carlu virtual

323,3000 5.819,4000015 18,000UN0002299500015

LIGUE BRINQUE mochila com 1000 peças.
cód: 1412
material plástico, 1000 peças com zíper
idade: a partir de 3 anos
página 185- cat. carlu virtual

268,3000 4.829,4000016 18,000UN0002299600016

TEATRO da hora (casa de fantoche)
cód: 1010
composto por 5 peças podendo ser utilizado
para fantoches, dedoches, bonecos, etc.
material mdf, tnt e eva
medindo 80x106cm
embalagem caixa de papelão
idade a partir de 03 anos.
não acompanha fantoche
as cores da cortina podem variar
catálago carlu virtual- página 73

51,1300 1.942,9400017 38,000UN0002299700017 SUPER BOLICHÃO minitoys- 29cm

65.262,18
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