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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 30,000UN
BALDE  de praia com acessórios- medindo 12cm, acompanhado
de rastelo, concha e caranguejo, cores variadas,
confeccionados em material plástico.

00002 15,000UN
BALDE de praia com regador - medindo 30 cm, acompanha
acessórios, confeccionados em plástico, cores variadas.

00003 2,000PC
BAMBOLE - pacote com 12 unidades, de mangueira plástica,
colorida, material resistente, com 63cm de diâmetro.

00004 2,000PC
BICHINHOS em látex - pacote com dez embalagens, cada
embalagem contendo 03 animais em miniatura, confeccionados
em látex, coloridos.

00005 15,000UNBOLA de praia - tamanho infantil, colorida, medindo 40 cm.

00006 2,000UNBOLA de vinil - pacote com 12 unidades, cor azul.

00007 4,000UNBOLA leve - pacote com 06 unidades, cor perolada.

00008 5,000PC
BOLINHA plástica - pacote com 100 unidades, em cores
variadas.

00009 25,000UN
BONECA  - tamanho de 19cm de altura, de plástico, modelo
bebê, com roupa, cabelo em rabo de cavalo lateral, corpo em
vinil macio e perfumado, cor negra.

00010 20,000UN
BONECA  perfumada - medindo 27cm de altura, em plástico,
modelo bebê, com vestido, sem cabelo, corpo em vinil macio,
com essência de chocolate, cor branca.

00011 10,000UN
BONECA com cheiro de fruta - medindo 28cm, com aroma de
abacaxi, com roupa, cabelo, corpo em vinil macio e perfumado,
acompanha maquiagem e bolsinha para a boneca.

00012 10,000UN
BONECO modelo batman - medindo 36cm, em plástico
resistente, com capa.

00013 10,000UN
BONECO modelo super homem - medindo 36cm, em plástico
resistente, com capa.

00014 15,000UN
CACHORRO didático - medindo 29cm, patas flexíveis, em cores
variadas

00015 10,000UN
CAMINHÃO  caçamba desmontável - modelo desmonte e monte,
em plástico resistente, cores variadas, com pá e rastelo,
medindo 42cm.

00016 35,000UN
CAMINHÃO modelo betoneira - medindo 27cm, em plástico,
cores variadas.

00017 35,000UN
CAMINHÃO modelo boiadeiro - medindo 27cm, em plástico,
cores variadas, acompanha miniaturas de boi em plástico

00018 5,000UN
CAMINHÃO modelo caçamba - medindo 58cm, confeccionado
em plástico, cores variadas.

00019 15,000UN
CARACOL didático - medindo 26cm, acompanha peças para
encaixe, com puxador, em plástico, cores variadas.

00020 25,000UN
CARRO DE bombeiro - modelo pick-up, medindo 24cm, em
plástico resistente, nas cores vermelho e preto.

00021 2,000UN

CENTOPEIA - confeccionada em tecido resistente colorido,
sanfonado e
dobrável, medindo 4 metros de comprimento e 50 cm de
diâmetro
para crianças com idade acima de 12 meses.
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00022 2,000PC
CHOCALHO - pacote com 06 unidades, com 04 bolas, em
plástico, cores variadas.

00023 2,000UN
CONJUNTO  bandinha do leão - 8 peças, material plástico,
contendo: 2 baqueta
1 apito, 2 chocalhos, 2 maracas e 1 tambor

00024 19,000UN

CONJUNTO de panelinhas - embalagem com 09 peças em
tamanho pequeno, sendo colher, faca, espátula, duas panelas
e quatro potes para mantimentos, confeccionados em plástico,
nas cores rosa e roxo, embalagem medindo 39cm

00025 5,000UN
CONJUNTO para cozinha- embalagem medindo 58cm,
acompanha 15 peças em tamanho pequeno, confeccionadas em
plástico, nas cores rosa e roxo

00026 8,000UN
GANGORRA - assento anatômico, formato de tartaruga com
olhos que giram, medindo 120 x 33 x 52 cm para crianças com
idade acima de 03 anos.

00027 2,000UN

GANGORRA - modelo individual, confeccionado em plástico
resistente
colorido, formato de cavalinho, medindo 80,5 x 28 x 52,5 cm
para
crianças com idade acima de 19 meses.

00028 2,000UN

GANGORRA - modelo individual, confeccionado em plástico
resistente
colorido, formato do personagem bidu, medindo 81 x 31,5 x 50
cm
para crianças com idade acima de 19 meses.

00029 2,000UN

GANGORRA - modelo individual, confeccionado em plástico
resistente
colorido, formato do personagem pluto, medindo 83 x 31 x 48
cm,
para crianças com idade acima de 19 meses.

00030 2,000UN

GANGORRA - modelo individual, confeccionado em plástico
resistente
colorido, formato do personagem tigrão, medindo 80 x 31 x 45
cm
para crianças com idade acima de 19 meses.

00031 3,000UN

KIT  para montar - confeccionado em plástico polipropileno
atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 140 peças com
diversos encaixes, acondicionado em sacola de pvc cristal
transparente.

00032 3,000UN

KIT  para montar - confeccionado em plástico polipropileno
atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 334 peças com
diversos encaixes, acondicionado em sacola de pvc cristal
transparente

00033 8,000UN

KIT bandinha  p/ criança + bolsa, contendo: 2 pratos, 2 claves,
1 chocalho de guizo, 1 domroo 10, 1 reco-reco, 2 chocalhos
maracas, 1 pandeiro,
1 chocalhos de guizo de mão.

00034 15,000CX
KIT cozinha - embalagem medindo 39cm, contendo um fogão,
três panelinhas, um garfo, uma faca, e uma espátula, tamanho
pequeno, confeccionados em plástico, nas cores rosa e roxo.

00035 10,000UN
KIT para fazer suco- embalagem medindo 36cm, acompanha 07
peças em tamanho pequeno, confeccionadas em plástico, nas
cores rosa e roxo.

00036 2,000UN
PISCINA de bolinhas - medindo 2.00 x 200 metros com 2.000
bolinhas
coloridas confeccionadas em plástico resistente.

00037 2,000UN
TAPETE alfanumérico - acondicionado em sacola de pvc
transparente, alfabeto confeccionado em plástico, cores vivas,
contendo 36 peças em tamanho grande.
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00038 15,000UN
TARTARUGA  para praia- medindo 26cm, acompanha 05
acessórios, em plástico, cores variadas.

00039 15,000UN
TRATOR  tamanho médio - modelo carregadeira, medindo 18cm,
em plástico, cores variadas.

00040 25,000UN
TRATOR - modelo carregadeira, medindo 40cm, em plástico,
cores variadas.

00041 3,000UN

TRICICLO para meninas - com pedal e cestinha, nas cores rosa
e roxo, medindo 57cm aproximadamente, em plástico
resistente, assento anatômico, estrutura das rodas e dos
pedais em aço.

00042 3,000UN

TRICICLO para meninos - com pedal, sem cestinha, cores
variadas, medindo 57cm aproximadamente, em plástico
resistente, assento anatômico, estrutura das rodas e dos
pedais em aço.
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