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ANEXO I - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO RECREATIVO E PEDAGÓGICO 
 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material recreativo e pedagógico constante deste Anexo 
I, observadas as especificações mínimas aqui estabelecidas. Portanto, nos itens onde houver apontamento 
de marca, ela será utilizada como referência para localização do produto e seus similares no mercado.  

O objeto destina-se à aquisição de brinquedos diversos que integrarão as salas de aula para estimular o 
aprendizado da criança de 0 (zero) a 04 (quatro) anos.  Cuidando e preservando à obediência aos eixos 
estruturantes da educação infantil, que são a interação e brincadeira, regulamentados na BNCC. 

No certame, a cautela observada foi a divisão por lotes, os quais sugerem os tipos de brinquedos 
pedagógicos que será adquirido.   

Todos os produtos descritos neste o anexo I serão certificados para garantir que a utlização segura de cada 
um destes produtos, no sentido de que não ofereça riscos às crianças durante o uso nas atividades 
pedagógicas diversas. A certificação estará descrita neste anexo, tanto os catálogos, certificados, laudos, 
quanto a declaração de responsabilidade (anexo V) comporão a proposta comercial sob pena de 
desclassificação. 

Na elaboração dos custos, seus valores de proposta comercial englobarão todo e qualquer elemento 
necessário à aquisição do material recreativo e pedagógico, desde o fornecimento do produto aqui descrito 
até sua instalação, quando necessário, no espaço previamente destinado a tal fim.  Por isso, tudo o que for 
necessário para a entrega do objeto nos moldes especificados estará na composição dos preços, bem como 
constará toda e qualquer despesa necessária à conclusão do procedimento integral, desde os encargos 
necessários, pagamento de funcionários, valores com transportes, instalações, estadias, alimentação, 
locação de qualquer tipo, equipamentos de proteção individual, recolhimentos, impostos, taxas, fretes, etc.  

Todos os produtos serão adquiridos para a Creche “O Mundo da Criança” serão entregues no almoxarifado 
da Avenida Getulio Vargas, 990 – Jardim Piratininga – SP, COM AGENDAMENTO PRÉVIO, nos 
horários entre 9 e 11:30 e das 14 às 17 horas, de segunda à sexta feira. 

CERTIFICAÇÃO 

Os itens poderão ser certificados por meio da apresentação de catálogos, bem como a certificação do 
INMETRO.  Na ausência de INMETRO para o produto, será aceito laudo de resistência dos produtos. 

Quando o produto não tiver nenhuma destas certificações seja inmetro ou laudos de resistência, o licitante 
apresentará Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo V) em razão da fabricação e componentes do 
produto ofertado, haja vista que os produtos serão utilizados por crianças de 0 (zero) a 04 (quatro anos) e 
nenhum item poderá colocá-los em risco por conta de má qualidade do produto ofertado. 

Esta assertiva se dá porque a legislação pátria regulamenta a qualidade destes produtos de forma rigorosa 
com o intuito único de preservar o usuário que, em razão de sua pouca idade, não sabe identificar eventuais 
riscos ofertados pela utilização de produtos fabricados inadequadamente ou de segunda linha. 

O objeto executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas, obedecendo-
se as exigências mínimas do mercado.    

Caso haja dúvida quanto à qualidade do produto ou alteração em seu estado normal, no ato da entrega, o 
mesmo não será recebido pelo Almoxarifado.  Se a alteração for verificada após a entrega, o produto será 
submetido à análise e, atestada a alteração, será trocado pelo fornecedor por produto igual, em igual 
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quantidade e em condições de consumo.  A qualidade do produto, as condições de consumo e o envase 
serão atestados pelo próprio almoxarifado, no ato do recebimento.   

A aquisição do material recreativo e pedagógico aqui pretendida atenderá às especificações mínimas 
descritas e serão de primeira linha.  Não será aceitos produtos: amassados, danificados, fora do invólucro, 
sem lacre, aberto, fora da validade, impróprio para consumo, enfim cuja qualidade esteja em desacordo com 
a legislação vigente, a qual garante o consumo e manuseio seguro dos mesmos.   
 
Por isso todos os materiais, sem exceção, atenderão às previsões legais vigentes acerca destes itens com o 
intuito de assegurar que as crianças farão suas atividades pedagógicas em segurança, em razão da 
qualidade da fabricação.  
 
As certificações, catálogos, laudos, declarações e outros instrumentos comprobatórios de qualidade e 
segurança do produto oferecido serão apresentados por oportunidade da apresentação da proposta 
comercial. Em caso de brinquedo autoral e na ausência de catálogo ou relatório fotográfico do produto, é 
necessário redigir declaração justificando, a qual não terá modelo disponível.   
 

As ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS SÃO: 
 

 
LOTE 1 MATERIAL RECREATIVO 
Item Código Qtde Unid. Descrição 
1 1.52.07.0078-1 1,00 UN EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO 

TÚNEL SANFONADO 
EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO TÚNEL SANFONADO, SENDO Túnel tipo Centopéia, 
confeccionada em tecido e estrutura em mola de aço. Medidas: 3,0 x 0,50m. 

2 1.52.07.0079-0 1,00 UN EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 
    TIPO LOMBADINHA 
EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO LOMBADINHA SENDO Mini ponte arco –iris espumado e 
colorido. O material é de fácil limpeza. Espuma de alta densidade revestida de courvin impermeável. 

3 1.52.07.0080-3 1,00 UN EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE COM 
DEGRAUS E RAMPA 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE COM DEGRAUS E RAMPA, SENDO Circuito Túnel com rampa e 
degraus, fabricado em espuma não toxica de alta densidade D20 revestido em tecido VINIL brilhante
confeccionado em cores variadas, unidas com sistema de velcros e zíper de fácil limpeza e higienização. 
Medidas: 2,10 (C) x 0,50 (L) x 0,50 (A). 

4 1.52.07.0093-5 250,00 UN CAVALINHO UPA UPA INFLAVEL 
CAVALINHO UPA UPA INFLAVEL com som e luz - O brinquedo infantil cavalinho Upa Upa aumenta e 
estimula o condicionamento físico, a coordenação motora e o equilíbrio das crianças. Produzido Em Vinil 
Atóxico. Idade Recomendada: A partir dos 03 Anos. Dimensões aproximadas do produto: 50 X 60 cm. 
Dimensões aproximadas da embalagem: 53 X 46 X 6 cm . O brinquedo será entregue inflado e com os 
mecanismos de luz e som em funcionamento. 

5 1.52.07.0094-3 50,00 UN TRICICLO ESCOLAR 
TRICICLO ESCOLAR - Assento com encosto alto estrutura em aço tubular; resistência e durabilidade 
rodas com capa antiderrapante; deslocamento suave e sem ruído. Idade sugerida: a partir de 2 anos - 
peso máximo: 21 kg - Altura máxima: 112 cm. 
6 1.52.07.0096-0 50,00 UN CARRO DE PEDAL 
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CARRO DE PEDAL - Este carrinho com pedal estimula o movimento, a coordenação motora, proporciona 
a utilização ao ar livre, com segurança e qualidade. O brinquedo possui volante com buzina. 
Recomendado a partir de 1 ano e meio e aprovado pelo INMETRO. 

7 1.52.07.0097-8 4,00 CJ CONJUNTO COZINHA INFANTIL COM 
ELETRODOMESTICOS EM MDF 

CONJUNTO COZINHA INFANTIL COM ELETRODOMESTICOS EM MDF - Kit 
confeccionado em M.D.F. e madeira; Brinquedo imitando um jogo de cozinha composto por 4 itens: 
Armário, fogão, pia e geladeira; - Armário: imitando um armário de cozinha com 6 portas e puxadores; - 
Medida do Armário montado: 65 x 45 x 106 cm;  
- Fogão: brinquedo com ilustrações imitando um fogão de 4 bocas, porta do forno com delimitador 
interno e puxador; 
- Medida do fogão: 48 x 61,5 x 71 cm; 
- Pia: brinquedo imitando uma pia de cozinha, com portinhas que se abrem e puxadores, possui 3 
prateleiras internas para acondicionar brinquedinhos, acompanha cuba de plástico removível; 
- Medida da pia: 65 x 45 x 71 cm; 
- Geladeira: brinquedo imitando um refrigerador duplex que abre as portas, possui 3 suporte na porta 
para acondicionar brinquedinhos, parte que compõe o refrigerador possui 3 prateleiras internas. 
Acompanha puxadores externos no freezer e no refrigerador; 
- Medida do refrigerador duplex: 45 x 41,5 x 122,5 cm; 
- Jogo todo pintado e ilustrado com serigrafia ultravioleta atóxica; Idade sugerida: a partir de 03 anos. 

8 1.52.07.0098-6 4,00 UN LANCHONETE COMPLETA 
LANCHONETE COMPLETA - A Lanchonete completa vem com acessórios e todos os equipamentos 
necessários para fazer sanduíches, sorvetes e cafezinho de forma lúdica. Idade recomendada: 03 a 04
anos. 
9 1.52.07.0100-1 300,00 CJ PANELINHAS COM ACESSORIOS 15 
    PEÇAS 
PANELINHAS COM ACESSORIOS 15 PEÇAS - Esse kit tem uma linha completa de todos os itens que 
precisa para fazer a comidinha das suas bonecas.O conjunto acompanha panelinhas, talheres, pratinhos 
e copinhos para você preparar delícias iguais as da mamãe. Recomendação: A partir dos 3 anos. 
Restrição de Idade: Não recomendável para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem 
ser engolidas. Código do Fabricante: 5302 

10 1.52.07.0101-0 100,00 UN CENTOPEIA 
CENTOPEIA - O brinquedo Centopéia é perfeito para desenvolver nos bebês a coordenação motora, a 
discriminação de formas geométrica, cores, a percepção visual e auditiva, o desenvolvimento do tato, 
estimular a memorização e atenção. Possui blocos didáticos, melodia, e ao puxá-la, os blocos se 
movimentam. Idade recomendada: a partir de 1 ano. Composição/material: plástico. 

11 1.52.07.0102-8 300,00 UN BRINQUEDO HELICOPTERO BEBE 
COLORIDO DIDATICO 

BRINQUEDO HELICOPTERO BEBE COLORIDO DIDATICO - Helicóptero que incentiva o raciocínio 
lógico e a coordenação motora. Idade recomendada: 3 anos Dimensões do produto: 16,5cm x 17cm x 
29,5cm. Composição/material: plástico. 

12 1.52.07.0103-6 60,00 UN CARRINHO DE BONECA GUARDA SOL 
CARRINHO DE BONECA GUARDA SOL -   disponível em diversas cores e estampas.  Idade: a partir de 3 anos. Fácil 
manuseio e desmontagem. Vem com cinto de segurança para a boneca. Guarda-sol (capota) regulável. Rodas revestidas com 
EVA. Não acompanha boneca (vendida separadamente) Desenvolve: Adaptação social e interação. Aprendizado pela imitação. 
Conhecimento Geral. Expressão e comunicação. Imaginação e criatividade. GARANTIA Fabricante: 3 meses. OBS: Garantia 
sobre defeito de fabricação. DADOS COMPLEMENTARES: - Contém na embalagem: 1 Carrinho de Boneca com estampas 
variadas; - Dimensões: 0,53x0,32x0,63cm ( AxLxP) - Garantia: Defeito da fábrica; - Certificado pelo Inmetro. 
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13 1.52.07.0104-4 5,00 UN MINI PENTEADEIRA INFANTIL MINI 
GLAMOUR 

MINI PENTEADEIRA INFANTIL MINI GLAMOUR - O brinquedo desenvolve habilidades como 
coordenação motora e noção de espaço, estimula a percepção.Contém vários acessórios de beleza de 
plástico, espelho, porta-objeto e espaço para guardar acessórios. Altura aproximada: 58 cm. Idade: a 
partir de 3 anos. 

14 1.52.07.0105-2 160,00 CJ CONJUNTO 8 DINOSSAUROS BRINQUEDOS DINO 
EMBORRACHADO 

CONJUNTO 8 DINOSSAUROS BRINQUEDOS DINO EMBORRACHADO - Dinossauros com 
8 modelos diferentes indicado para crianças brincar. O produto deve estar dentro das especificações do 
INMETRO. Tamanho aproximado Dinos: 5 a 12 cm – cores sortidas – Recomendado para crianças acima 
de 3 anos. 
15 1.52.07.0106-0 300,00 UN CARRO RACER 
CARRO RACER - Carro Racer 55, com rodas grandes e aros cromados. Material plástico. Idade 
recomendada: a partir dos 3 anos de idade. 
16 1.52.07.0108-7 50,00 UN GANGORRA INFANTIL 
GANGORRA INFANTIL - Com material resistente e de durabilidade, com um alto índice de proteção Uv, 
que proporciona resistência e durabilidade, sendo aplicável em ambientes internos ou externos. Material: 
Resina plástica – Pebd - Cor: variada - Personagem: Cavalinho, minhoca, tigrão - com proteção Uv e 
material Atóxico. Recomendação de idade: Até 6 anos 

17 1.52.07.0109-5 10,00 CJ CONJUNTO MINI TRAVES INFANTIL KI- TRAVE (2 
MINI GOL E 2 MINIBOLAS) 

CONJUNTO MINI TRAVES INFANTIL KIT-TRAVE (2 MINI GOL E 2 MINI BOLAS) - Trave de 
Gol  de Montar. - Produtos 100% em Polipropileno; 
- Resistente e seguro, com formas arredondadas. 
- Medidas Montado: 56x39x30cm (C*L*A) -  Material não tóxico 
- Contendo no Kit:  2 Mini bolas,  2 Traves com redes. 

18 1.52.07.0114-1 130,00 UN UNICORNIO DE PAU 
UNICORNIO DE PAU - UNICÓRNIO DE PAU em madeira com cabeça em tecido anti alérgico, 
enchimento com fibra siliconada. Base com rodinhas. Medida 1m de 
comprimento. 
19 1.52.07.0115-0 130,00 UN CAVALO DE PAU 
CAVALO DE PAU - CAVALO DE PAU em madeira com cabeça em tecido antialérgico, enchimento com 
fibra siliconada. Base com rodinhas. Medida 1m de comprimento. 

20 1.52.07.0124-9 100,00 UN BANCO LAPIS 
BANCO LAPIS - BANCO LÁPIS grande com encosto e assento em formato de lápis preferencialmente 
nas cores azul, vermelho, amarelo e verde. Confeccionado de forma segura em material resistente, 
curvado em polietileno rotomoldado, cada lápis contém uma largura mínima de 8 cm, oferece um toque 
alegre e criativo a qualquer ambiente. Não adesivado. Contendo em cada lápis uma quantidade mínima 
de 6 parafusos de rosca soberba de 6 mm. Pés em aço cor azul com fixador térreo em forma de l na 
chapa 11.  -Peso : 17 kg; -Suporta 3 adultos de 80 kg; -Lapis confeccionado em plástico resistente; -
Cores variadas dos lápis; -Estrutura metalica com pintura epóxi azul; -Confeccionado em plástico rígido 
com estrutura metálica não adesivado. –Especificações -Medidas.: Comp 1,63 x Larg 0,46 x Alt 0,85. 
21 1.52.07.0125-7 10,00 CJ SUPER MERCADO INFANTIL COM 

CARRINHO DE COMPRAS 



 

UNIDADE I - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 3000 - Fone: (11) 3652 – 3000 
Conservatório Musical Villa Lobos  - Rua Camélia, 26 - Jardim das Flores - Osasco - SP - CEP 06110 3000 - Fone: (11) 3652 – 3000 

 

 
 

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco 
Rua Camélia, 26 – Jd. Das Flores – Osasco – SP – CEP 06110 300 
                                                                             Fone: (11) 3652 – 3000 
www.fito.edu.br 
______________________________________________________ 
 
 

SUPER MERCADO INFANTIL COM CARRINHO DE COMPRAS - Com peças do conjunto feitas em 
polipropileno, ABS, poliestireno de alto impacto (HIPS), papel, papelão e poliestireno (PS), o kit de 
supermercado de brinquedo é uma forma lúdica de inserir na rotina das crianças conhecimentos sobre 
matemática. O kit é indicado para crianças a partir de 03 anos. O kit contém: 01 conjunto para montar 
caixas e prateleiras; 1 conjunto para montar carrinhos de compras infantil; 01 caixa registradora de 
brinquedo; 01 balança de brinquedo; 1 scanner para leitura de produtos de faz de conta; 8 miniaturas de 
peças de frutas e vegetais; 3 réplicas ovos; 3 miniaturas de bebidas; 9 caixas de comidinhas de brinquedo;
6 cédulas de dinheiro de brinquedo. 

22 1.52.07.0127-3 300,00 UN CAMINHAO BASCULANTE 
CAMINHAO BASCULANTE - Caminhão  basculante roda livre,41cm de comprimento 
de plástico. Indicado para crianças a partir de 02 anos. 
23 1.52.07.0130-3 100,00 CJ BOLA DE VINIL LISA GRANDE 

(CONJUNTO COM 30 BOLAS) 
BOLA DE VINIL LISA GRANDE (CONJUNTO COM 30 BOLAS) - Bola De Vinil Lisa Grande ( Kit Com 30 
Bolas ).Medida: 21 Centímetros de diâmetro ( tamanho da bola de futebol ). Peso: 60 Gramas. 
Composição: Vinil. Cores: Sortidas. Dentro das especificações do Inmetro. 

24 1.52.07.0132-0 10,00 UN PUFF JACARE EM CORINO 
PUFF JACARE EM CORINO - PUFF JACARÉ. Puff em formato de jacaré. Com enchimento em flocos de 
espuma. Confeccionado em vinil ou corino. Cor padrão. Recomendado até 5 anos. Com 1,7m de
comprimento. 
25 1.52.07.0136-2 160,00 UN CARRINHO DE BONECA 
BONECA COM CARRINHO 3 EM 1 BABY JR - boneca que acompanha um carrinho 3 em 1, podendo ser 
utilizado como carrinho, bebê conforto e bercinho. A boneca é macia e perfumada. Estimula a interação 
social, coordenação motora, criatividade e imaginação da criança.  ESPECIFICAÇÕES: - Recomendado 
para crianças à partir de 3 anos; - Dimensões da embalagem (CLA): 24,5 x 31 x 34 cm; - Altura 
aproximada da boneca: 34 cm; - Contém: 1 boneca, 1 carrinho 3 em 1; - Certificado de Segurança: 
INMETRO. 
26 1.52.07.0137-0 160,00 UN BONECA SAPEKINHA 
BONECA SAPEKINHA - Vem com mamadeira e fralda para interagir, é só dar mamadeira com água e a 
boneca faz xixi. 
- Detalhes realísticos 
- Braços e pernas articuláveis 
- Vestido: 100 algodão 
- Corpo: Em vinil e plástico 
- Indicada para crianças maiores de 3 anos 
- Com certificado do INMETRO. 

Medidas embalagem: 
A: 0,41 m, L: 0,11 m, C: 0,23 m 

27 1.52.07.0138-9 160,00 UN BONECA BABY JUNIOR 
BONECA BABY JUNIOR - Idade Recomendada: A partir de 24 meses 
Material/Composição: Plástico 
Dimensões aprox. do produto: 33 cm Referência do 
produto: 2221 Certificação do INMETRO: Sim 
Garantia do fornecedor: 3 Meses 
Corpo de Vinil, não faz sons. 

28 1.52.07 20,00 UN  Bancada de trabalho e ferramentas infantil 
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Bancada de Trabalho e Ferramentas Infantil, com ferramentas para criar, montar e 
desmontar.Uma bancada com duas frentes e trabalho colorida e equipada com muitas 
ferramentas e acessórios. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 85 cm Largura: 
38,5 cm Comprimento: 49 cm.  Dimensões aproximadas do produto embalado: 
Comprimento: 52 cm, Largura: 52 cm, Altura: 42 cm, Peso: 3500g, Contém: 1 Bancada 
de trabalho, 1 Manual de instruções, 2 Gavetas, 1 Furadeira, 1 Morsa, 1 Alicate, 1 
Chave de fenda, 1 Chave de boca, 1 Chave inglesa, 1 Serrote, 1 Martelo, 6 Formas 
planas, 8 Parafusos, 8 Porcas, 7 Ganchos. Dimensão com embalagem (aproximado): 
52cm x 52cm x 42cm, Peso com embalagem (aproximado): 3,50 Kg 

 
 
 
 

LOTE 2 MATERIAL PEDAGÓGICO 
Item Código Qtde Unid. Descrição 
1 1.52.07.0099-4 40,00 UN ESTANTE CANTINHO DA LEITURA - PORTA 

LIVROS - ORGANIZADOR 
ESTANTE CANTINHO DA LEITURA - PORTA LIVROS - ORGANIZADOR – Confeccionado em plástico 
rígido - Cores variadas. Acomoda livros de vários tamanhos com prateleira lateral. Medidas.: 0,80 x 0,35 x 
0,80 

2 1.52.07.0117-6 52 CJ CONJUNTO PEDAGOGICO DO TIPO ESTRELA 
FELIZ 

CONJUNTO PEDAGOGICO DO TIPO ESTRELA FELIZ - KIT PEDAGÓGICO DO TIPO ESTRELA FELIZ 
contendo as no mínimo 300 peças, confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores 
vivas, com diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas 
arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com 
seis encaixes. Acondicionado em caixa organizadora empilhável em plástico resistente e durável. Formato 
projetado especificamente para empilhamento, com tampas coloridas. Abertura frontal, permite visualizar
internamente, colocar e retirar produtos sem necessidade de movimentar as demais caixas. Medidas da 
caixa: 28,5 x 41 x 22,5. 

3 1.52.07.0118-4 52 CJ CONJUNTO MAX PINOS 
CONJUNTO MAX PINOS - KIT MAXI PINOS contendo no mínimo 300 peças educativos 
confeccionado em polietileno de alta densidade peab, contendo 300 peças, peças em formato 
matrizados /curvada, com 02 modelos de encaixe nas pontas, sendo 01 conexão quadrada e 01 conexão 
redonda encaixáveis, permitindo desenvolver vários modelos de criação. Acondicionado em caixa 
organizadora empilhável em plástico resistente e durável. Formato projetado especificamente para 
empilhamento, com tampas coloridas. Abertura frontal, permite visualizar internamente, colocar e retirar 
produtos sem necessidade de movimentar as demais caixas. Medidas da caixa: 28,5 x 41 x 22,5. 

4 1.52.07.0122-2 75,00 CJ CONJUNTO ARAMADO DO TIPO 6 PEÇAS 

CONJUNTO ARAMADO DO TIPO 6 PEÇAS - KIT ARAMADO DO TIPO 6 PEÇAS - 
conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de pvc 
flexível, acondicionados em caixa plástica. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos.1° 
aramado: 23 x 7 x 40cm - 2° aramado: 16 x7 x 40cm - 3° aramado: 24 x 24 x 23cm - 4° aramado: 28 x 7 
x 35cm - 5° aramado: 29 x9,5 x 40cm - 6° aramado: 25 x 9,5 x 35cm. Caixa plástica com rodas, com 
grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica. Sua transparência permite a 
visualização do conteúdo, dispensando a etiquetagem externa. Com bases largas, têm melhor apoio e 
não deixam marcas, já que o peso é melhor distribuído. Eixos de aço. Tampa bipartida permite melhor 
manuseio do kit aramados. 

5 1.52.07.0123-0 2 CJ COLEÇAO CD TECA 
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COLEÇAO CD TECA - COLEÇÃO CD TECA composta por kit musical cantigas de roda que fizeram o 
maior sucesso entre as crianças, totalizando um total 294 musicas - Contém 12 CD´s. 

6 1.52.07.0126-5 80 UN MASSINHA DE MODELAR - DIVER MASSA 

MASSINHA DE MODELAR - DIVER MASSA - • Massa de modelar com formas e acessórios 
• Descrição: Kit de massinha com 6 potes de massinha + 5 acessórios. Vem com um grill 
para fazer hambúrgueres, pães e salsichas. 
• Contém: Grill, Rolinho, Face sem corte, Pegador, Seringa com 4 bicos - - 6 potinhos de 
massinha de 50g cada. 
• Idade mínima recomendada 3 anos 

 
 

LOTE 3 MATERIAL EDUCATIVO 
Item Código Qtde Unid. Descrição 
1 1.52.07.0088-9 100 CJ KIT DE MEIAS E PULSEIRAS COM 

CHOCALHO 
KIT DE MEIAS E PULSEIRAS COM CHOCALHO - Recomendável para bebês entre 0 e 12 meses; 
Recomendável para bebês entre 0 e 12 meses;Material dos bichinhos: Poliéster tipo Plush; As 
pulseiras são reguláveis através de velcro; Tamanho= +/- 15cm 
Cores de alto contraste para estimular a visão do bebê. Incentiva o desenvolvimento e a coordenação 
motora. A cada movimento do bebê, o chocalho tipo "guizo" emite um som suave. As orelhas dos 
bichinhos internamente são de plásticos, emitindo barulhinho ao pegar. Estimula o bebê a chutar, 
agarrar e pegar. 

2 1.52.07.0089-7 350 UN BRINQUEDO BABY DINHO COM FORMAS 
PARA ENCAIXAR 

BRINQUEDO BABY DINHO COM FORMAS PARA ENCAIXAR - É um dinossauro que vem 
com formas didáticas de cores diferentes que encaixam no corpo do brinquedo. Ao terminar de encaixar, 
levantar a cauda pegar as pecinhas e começar a encaixar. Idade Recomendada: A partir dos 12 meses. 
Qualidade - Produzido com plástico de Alta qualidade que garante maior resistência e durabilidade ao 
brinquedo. Contendo - 01 Baby Dinho - 06 formas didáticas. 

3 1.52.07.0091-9 150 UN BICHINHO DE BORRACHA PARA MORDER 

BICHINHO DE BORRACHA PARA MORDER - Borracha macia que não solta pedaços e manuseio 
apropriado para crianças de 00 a 02 anos, conforme especificação do Inmetro. Material: Látex - Tamanho 
(cm): Entre 5 a 7cm. 
4 1.52.07.0092-7 150 CJ BLOCOS DE MONTAR EDUCATIVO 350 PEÇAS 

INFANTIL - TIPO LEGO 
BLOCOS DE MONTAR EDUCATIVO 350 PEÇAS INFANTIL - TIPO LEGO - Kit com 350 peças de bloco de 
montar com cinco modelos de blocos, os modelos com curvas servem para acabamentos, como montar 
telhadinhos e portas, além de exclusivas peças para montar carrinho, caminhãozinho entre outros. Com 
ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças, 
ótimo acabamento e não possui quinas vivas. Com certificado pelo Inmetro indicado a melhorar a 
Coordenação Motora, Percepção de espaço e tamanho, é indicado para todas as idades. Especificações: 
Material: Plástico Tamanho aproximado: Pinos: 2,7cm x 2,9 x 5,8 cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 4,4cm, 
Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 2,9cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 2,9cm, Carrinho: 4,0cm x 5,3cm x 8,9cm, 
Gabininha: 2,8cm x 3,8cm x 4,4cm. Indicação: crianças maiores de 3 anos Quantidade: 350 unidades 
Blocos. 
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5 1.52.07.0095-1 80 UN TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBE COM 
PISCINA DE BOLINHA 
TARTARUGA 

TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBE COM PISCINA DE BOLINHA TARTARUGA (ou similar) - O Tapete
de atividades para bebê com piscina de bolinha formato de Tartaruga (2 em 1), estimula o bebê
,desenvolvendo suas habilidades motoras, visuais, aptidão mental, sentido sonoro e reconhecimento das 
formas. Tapete Confortável - Instiga a curiosidade - Desenvolve habilidades sensoriais . Contendo: 4 
móbiles do mar - 30 bolas coloridas armazenadas dentro da cabeça da tartaruga - Arte estampa e alegre -
Prático e portátil - Recomendado a partir de 0 meses e atendendo as especificações do Inmetro para a 
faixa etária. 

6 1.52.07.0107-9 200 UN CHOCALHO MORDEDOR - GIRA GIRA 
CHOCALHO MORDEDOR - GIRA GIRA - O Chocalho mordedor Gira Gira possui bolinhas que gira, 
fazendo um barulhinho suave que estimula o bebê, macio e gostoso de morder. Feito com material atóxico 
e sem ftalato. Produto deverá estar 
com certificação do InMetro. 

7 1.52.07.0111-7 10 UN TEATRO DE FANTOCHES 
TEATRO DE FANTOCHES - TEATRO DE FANTOCHES com detalhes que caracterizam telhado na 
parte superior, balcão de apoio e cortina caracterizando palco, armário com prateleira e portas na parte 
traseira para as crianças guardarem os fantoches. Casinha verde especial, porta amarela e a cortina 
vermelha. Produzido em resina plástica (pelmd) com ótimos resultados em testes laboratoriais a tração, 
torção e proteção UV, em cores variadas (pigmentos atóxicos). Em conformidade com a norma NM 300. 
Garantia de 12 meses. Medidas: alt: 90 cm comp: 69 cm larg:19 cm. 

8 1.52.07.0112-5 10 ,00 UN BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO 
A 

BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO A - BAU RODÍZIO COM FANTOCHES 
ODELO A Fabricado em chapas revestidas MDP BP 15 mm de madeira reflorestada. Rodízios e 
limitador de abertura do tampo. Todo o acabamento interno na cor branca. Tampo revestido com perfil 
plástico flexível. Medida do produto: 68,2x40,4x45 cm (Comprimento x Profundidade x Altura) Peso do 
produto: 11,4 kg. Material (Composição): MDP com acabamento Finish Foil Acetinado. Acompanha 
fantoches produzidos em feltro, com boca articulada, permitindo movimentos. Todos os detalhes do 
personagem são costurados para oferecer maior segurança, assim como os olhos, que são todos 
bordados. Costura de alta qualidade e resistência. Incluso 27 fantoches distribuídos nos temas: História 
Cinderela c/ 6; História Rapunzel c/3; História Bela Adormecida c/3; História Branca de Neve c/11; 
História Rainha da Neve c/4. 

9 1.52.07.0113-3 10,00 UN BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO 
B 

BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO B - BAU RODÍZIO COM FANTOCHES 
MODELO B fabricado em chapas revestidas MDP BP 15 mm de madeira reflorestada. Rodízios e 
limitador de abertura do tampo. Todo o acabamento interno na cor branca. Tampo revestido com perfil 
plástico flexível. Medida do produto: 68,2x40,4x45 cm (Comprimento x Profundidade x Altura) Peso do 
produto: 11,4 kg. Material (Composição): MDP com acabamento Finish Foil Acetinado. Acompanha 
fantoches produzidos em feltro, com boca articulada, permitindo movimentos. Todos os detalhes do 
personagem são costurados para oferecer maior segurança, assim como os olhos, que são todos 
bordados. Costura de alta qualidade e resistência. Incluso 29 fantoches distribuídos nos temas: História 
Chapeuzinho Vermelho c/4; História Três Porquinhos c/4; História Pinóquio c/4; História João e Maria 
c/5; Conjunto Folclore c/7; História Sítio c/5. 

10 1.52.07.0116-8 52,00 UN BAU COM QUEBRA CABEÇA LUXO 
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BAU COM QUEBRA CABEÇA LUXO - BAÚ COM QUEBRAÇABEÇA LUXO 
confeccionado em polipropileno, contendo no mínimo 9 quebra cabeças luxo - elefante, macaco, galinha,
palhaço, abelha, papagaio, sapo, leão e baleia. Cada quebra cabeça contém 1 base de madeira com 18 
peças de encaixe coloridas. Tamanho de cada quebra cabeça: 35 cm altura, 30 cm largura, 1 cm
profundidade. Dimensões do baú: 514 x 372 x 366 mm indicado para crianças: a partir de 3 anos. 

11 1.52.07.0121-4 50,00 CJ CONJUNTO PERCUSSAO 
CONJUNTO PERCUSSAO - KIT PERCUSSÃO composto por 22 instrumentos musicais de alta 
sonoridade, confeccionado com produtos naturais de formas artesanal garantindo uma melhor qualidade 
no produto final. Contendo os seguintes instrumentos: pandeiro, bongô, kabuletê, ganzá de coco, afoxé, 
caxixi, tambor grande com alça, kalimbá, tambor pequeno, tambor médio agudo, tambor médio, pau de 
chuva, cuíca, pau de chuva grave, clave, reco reco, maraca, pratos, agogô, triângulo, apito de pau e black 
black. Embalado em caixa de madeira com rodízios e alças em corda. 

12 1.52.07.0128-1 10,00 UN BAU URSOTECA BERCARIO 
BAU URSOTECA BERCARIO - BAÚ URSOTECA BERÇÁRIO: confeccionado em plástico rotomoldado, 
anti UV, ecológico, atóxico, em diversas cores. Design em formato de urso com olhos fixos. Medidas: 
comprimento 0,73 x largura: 0,53 x altura 0,45 m.Acompanha 40 livros de acordo com faixa etária de
berçário. 

13 1.52.07.0129-0 30,00 UN BAU URSOTECA MATERNAL 
BAU URSOTECA MATERNAL - BAÚ URSOTECA MATERNAL: confeccionado em plástico rotomoldado, 
antiUV, ecológico, atóxico, em diversas cores. Design em formato de urso com olhos fixos. Medidas: 
comprimento 0,73 x largura: 0,53 x altura 0,45 m. Acompanha 40 livros de acordo com faixa etária de 
maternal. 

14 1.52.07.0131-1 50,00 CJ BAMBOLE 
BAMBOLE - Bambolê kit com 12. Em plástico, coloridos. Cada bambolê mede 
aproximadamente 61cm de diâmetro. Cores sortidas. 
15 1.52.07.0133-8 150,00 UN BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA 

INFANTIL ANIMAIS FILHOTES 
BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA INFANTIL ANIMAIS FILHOTES - • São quatro quebra-
cabeças de 3 partes grandes e resistentes de animais e seus filhotes. O Brinquedo Educativo Quebra 
Cabeça desenvolvem o raciocínio e a coordenação motora. Comprimento 
• 19 cm - Largura21 cm 
• Idade mínima recomendada 2 anos. 

16 1.52.07.0134-6 300,00 UN TORRE BABY 
TORRE BABY - Uma torre com 4 atividades para brincar e aprender. Possibilita montar girafa e 
dinossauro. Peças quadradas, macias e fáceis de manusear. Para 
a Idade: 0 a 04 anos – Material: tecido e espuma – Medida: 11x11x5cm(menor peça)/15x15x5cm (maior
peça) 
17 1.52.07.0135-4 150,00 UN BOLA TECIDO (COM GUIZO) 
BOLA TECIDO (COM GUIZO) - Fofinha, colorida e macia, ideal para bebês e crianças pequenas. 
Acompanha guizo interno. Material: tecido e espuma – 
Medida: 14x14x14cm - PARA A IDADE: 0 a 5 anos 

19 1.52.07. 200 CAIXAS BRINQUEDO EDUCATIVO DE BOLA DE SABÃO 
BRINQUEDO EDUCATIVO DE BOLA DE SABÃO Brinquedo Bolhas de Sabão Caixa com 12 Unidades. 
Contem 12 tubos com 56 ml cada produto. 
 

20 1.52.07. 40 CJ LIXEIRA ECOLÓGICA  

CONJUNTO composto de três Lixeiras ecológicas recreativas, coloridas, em cores e formatos lúdicos 
diferentes entre si, feitas em plástico resistente e durável, com medida de aproximadamente 30 cm cada 
uma. O conjunto de lixeiras ecológicas será utilizado no ensino infantil sobre reciclagem e sustentabilidade 
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do nosso planeta. O estímulo de aprendizado será por meio das cores e formatos diferentes entre elas.  
Cada conjunto terá três cores diferentes e formatos de figuras diferentes.  Facilitando o entendimento e 
aprendizado da criança.  Logo, identificará qual material vai em cada cor e formato diferenciado. Modelo 
de referência mínima – lixeira ecológica blue box. 
21 1.52.07. 6 CJ CONJUNTO MESA E BANQUETAS EM FORMATO 

DE FRUTAS 
Conjunto mesa e banquetas em formato de frutas confeccionada em plástico injetável, acompanha 01 
mesa medidas: 0,48 x0,77m e 03 banquetas medidas: 0,46x0,43m em formado de frutas acompanha 
parafusos para a fixação dos pés da mesa - peso aproximado do conjunto de 11,5 Kg. 
22 1.52.07. 1 UN ARARA com FANTASIAS INFANTIS 

Arara fantasias infantis do tipo arara de desfile dupla reta cromada com rodízios. Material: Ferro Pintura: 
Cromo Altura mínima: 125cm Altura máxima: 200cm Largura: 120cm Peso máximo suportado: 50kg 

23 1.52.07. 80 UN EMPURRA TARTARUGA 
Brinquedo para incentivar o desenvolvimento físico do bebê, com a ação da cabeça que balança. Possui 
dois modos de brincadeira: sentar e brincar e ficar em pé para andar e puxar. No modo sentar e brincar, há 
muitos detalhes moldados para que o bebê explore, além do casco giratório para bater. No modo ficar em 
pé e andar, o bebê pode levar o brinquedo para passear e ver sua cabeça balançando. Os detalhes e 
texturas moldadas no casco ajudarão o bebê a aprender sobre cores, formas e números desde cedo.Idade 
recomendada: A partir de 12 meses – dimensões da embalagem/peso: Comprimento 25 cm – Largura 13 
cm – altura 20 cm – Peso 0,410kg – Material: plástico 
24 1.52.07. 1 UN PAINEL PSICOMOTOR 
O Painel Psicomotor é fabricado em MDF branco com 02 faces. São Divididos da seguinte maneira. 
Brinquedos de Atividades: 2 circuitos de movimento (1 de animais e outro de meio de transporte), 1 mini 
montanha-russa, 1 seleção de cores, 1 bichionário, 1 gira-gira sonoro, 1 gira-gira colorido.  Brinquedos 
Sonoros: 1 reco-reco, 1 xilofone grande, 1 pandeiro, 1 circulado de fulo.  Medidas:  CxL (cm): 220 x 60 cm. 
Fabricante: Dicá.  Foto Meramente Ilustrativa.O Painel Psicomotor Pedagógico é composto de jogos de 
atividades motoras, sensoriais e sonoras. Painel de Coordenação Motora confeccionado em madeira MDF 
18 mm contendo 11 atividades associativas, cores, letras, imagens, auditiva e musical. 
25 1.52.07. 30 CJ COMBINE E ENCAIXE 
Conjunto com 10 argolas em 01 haste para fazer as combinações conforme os 9 modelos dos gabaritos, 
medindo o jogo 270 x 150 x 90 mm; Tamanho da Embalagem: 17 x 28  x 9 cm (comprimento x altura x 
largura); Idade: a partir de 03 anos. 

26 1.52.07. 50 KIT Leao Marinho Com Tubarao Martelo + Cavalo Marinho 
Baby Splash 

Caixa contendo três animais marinhos, feitos em vinil colorido com indicação para maiores de 3 Meses, 
em produto atóxico, medindo aproximadamente: Leão- 8,5cm Tubarão - 8,5cm Cavalo - 8cm -Tamanho 
Aproximado Da Caixa: A:28,5xl:20,5cm -Peso Aproximado: 220g -Tipo De Produto: Leão Marinho Com 
Tubarão Martelo + Cavalo Marinho Baby Splash -Cor: Colorido -Composição: Vinil- 
27 1.52.07. 20 UN FANTASIA INFANTIL MODELOS DIVERSOS 
Fantasia infantil luxo em modelos diversos, tamanhos de 1 a 2, embaladas individualmente em sacos 
plástico, com cabide, nos motivos: princesa, borboleta, fada, frozen, bailarina, mulher maravilha, gatinha, 
cinderela, Branca de neve e chapeuzinho vermelho, super homem, homem aranha, Batman, incrivel Hulk, 
homem de ferro, Chaves, Peter Pan, Drácula, Toy Story e príncipe. 

28 1.52.07. 20 UN FANTASIA INFANTIL MODELOS DIVERSOS 
Fantasia infantil luxo em modelos diversos, tamanhos de 3 a 4, embaladas individualmente em sacos 
plástico, com cabide, nos motivos: princesa, borboleta, fada, frozen, bailarina, mulher maravilha, gatinha, 
cinderela, Branca de neve e chapeuzinho vermelho, super homem, homem aranha, Batman, incrivel Hulk, 
homem de ferro, pirata, Chaves, Drácula, Toy Story e príncipe. 
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Os MATERIAIS deverão obedecer rigorosamente às especificações contidas neste Anexo I, sendo que os 
itens que não atenderem as especificações desclassificarão as propostas.  
 
 
 
 


