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ANEXO - TERMO Nº 000059/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002905

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000022/2021 001505/2020

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

BOLA DIDATICA EM PLASTICO

com cores vivas
acompanha formas geométricas para encaixe
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 15x15x15 cm
dimensões do produto com embalagem: 17x17x17 cm
peso aproximado do produto: 200g
itens inclusos 1 bola didática
composição / material: plástico
embalagem: plástico
*deve conter selo do inmetro

900,0050,00 18,000UN007
MERCOTOY

S
055

BONDINHO DESMONTE E MONTE EM MADEIRA

faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto com embalagem: 18x13x12 cm
peso aproximado do produto: 500g
composição / material: m.d.f
*deve conter selo do inmetro

2.357,2020,00 117,860UN008 NEW ART056

CADEIRINHA PEDAGOGICA EM PLASTICO E CAIXA EM
CARTONADO COM 16 PECAS

ideal para estimular o aprendizado e a coordenação motora.
fabricado em material durável e de alta qualidade. inclui uma
cadeirinha com várias atividades e blocos de montar.

características:
material: plástico.
idade recomendada: a partir de 18 meses.

conteúdo e dimensões:
01 cadeira;
blocos de montar.
dimensões do produto aprox.(axlxp): 35 x 26 x 26cm.
*deve conter selo do inmetro

3.191,5050,00 63,830UN010 DISMAT057

CAMINHAO BASCULANTE TURBO

de plástico resistente, rodas livres, possui caçamba com
movimento de sobe e desce.
largura 32cm
profundidade 20cm
peso 0.7kg
altura 19cm
*deve conter selo do inmetro

750,0020,00 37,500UN011 DIVPLAST059

CANGURU DIDATICO EM PLASTICO RESISTENTE

a bola gira e o corpo balança quando a criança puxa o
canguru, tornando o brinquedo dinâmico e divertido. contém:
- 1 canguru didático;
- 1 bola didática;

1.770,0040,00 44,250UN013
MERCOTOY

S
060
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- 5 formas geométricas coloridas;
- 1 puxador.
*deve conter selo do inmetro

CASA DAS CHAVES - BRINQUEDO EDUCATIVO

descrição
na casa das chaves, as pecinhas coloridas entram pelo
telhado, cada uma no seu lugar. cada portinha colorida
possui sua respectiva chave, que só abre a porta quando a
criança encaixa na posição correta. entretém e estimula a
coordenação motora.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 18x18x18 cm
dimensões do produto com embalagem: 20x20x20 cm
peso aproximado do produto: 640g
itens inclusos: 1 casa das chaves; 4 chaves diferentes; 8
formas de encaixe
composição / material: plástico e cartonado
embalagem: papelão
*deve conter selo do inmetro

4.400,0050,00 88,000UN015 ESTRELA051

CONJUNTO DE BOLAS BORRACHA

descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e
peso 150 gramas.
observação: as bolas deverão ser entregues vazias.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

710,0030,00 23,667UN025 SILME018

CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO - BORRACHA

descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e
peso 150 gramas com guizo.
observação: as bolas deverão ser entregues vazias.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

460,0010,00 46,000UN026 SILME022

CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL

descrição: bola de basquete, não official confeccionada em
pvc
– (atóxico) / plastificante (atóxico) /
carbonato de cálcio (atóxico) /processo de fabricação –
rotomoldagem / na cor laranja com pintura
típica de bola de basquete simulando gomos com
pigmento preto atóxico;
diâmetro: 22,80 cm (9”), e circunferência de 72 cm
peso médio: 300 a 310 gramas

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

40,001,00 40,000UN027 SULEVIM024

CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL

descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em
pvc – (atóxico) / plastificante (atóxico)
/ carbonato de cálcio (atóxico) /processo de fabricação –
rotomoldagem / em cores diversas com
pintura típica de bola de futebol simulando gomos com
pigmento preto atóxico;

diâmetro : 21 cm ( 8”), circunferência de 64 cm

peso médio: 315 a 325 gramas

40,001,00 40,000UN028 SULEVIM041
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conjunto contendo 01 unidade

observação: as bolas deverão ser entregues vazias.
*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL

descrição: bola de vôlei, não oficial, confeccionada em
pvc.
– (atóxico) / plastificante (atóxico) / carbonato de cálcio
(atóxico) /processo de fabricação
-rotomoldagem / em cores diversas com pintura típica de bola
de vôlei simulando gomos com pigmento
preto atóxico;
diâmetro: 21 cm (8”), circunferência de 64 cm
peso médio: 250 a 260 gramas

quantidade: 01 unidade

observação: as bolas deverão ser entregues vazias.
*deve conter selo do inmetro

40,001,00 40,000UN029 SULEVIM023

CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA - VINIL

descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e membros,
produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e
enchimento de manta acrílica. deverá acompanhar macacão
em algodão antialérgico, com possibilidade de pôr e tirar da
boneca, e fita para cabeça em plush. a boneca deverá vir
acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, todos em
plástico atóxico.

dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm;
embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico pvc
laminado transparente (cristal).

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

50,401,00 50,400UN030 DIVERTOYS010

CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA - VINIL

descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros,
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e
enchimento de manta acrílica. deverá acompanhar macacão
em algodão antialérgico, com possibilidade de pôr e tirar da
boneca, e fita para cabeça em plush. a boneca deverá vir
acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, todos em
plástico atóxico.

dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm;

embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico pvc
laminado transparente (cristal).

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

56,001,00 56,000UN031 MILK011

CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL

descrição: boneca branca em vinil com membros articulados.
a cabeça conterá olhos móveis que
abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon,
e o corpo apresentará genitália feminina.
deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com
possibilidade de por e tirar, além de 1
par de meias e 1 par de sapato.

conjunto contendo 01 unidade

40,001,00 40,000UN032
SUPERTOY

S
040
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dimensão aproximada: 30 cm.

embalagem: caixa de papelão.
*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL

descrição: boneca negra em vinil com membros articulados.
a cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, o
cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon e o
corpo apresentará genitália feminina.

deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com
possibilidade de pôr e tirar, além de 1 par de meias e 1 par
de sapato.

conjunto contendo 01 unidade

dimensão aproximada: 30 cm.
*deve conter selo do inmetro

40,001,00 40,000UN033
SUPERTOY

S
038

CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO - VINIL

descrição: boneco branco em vinil, com membros
articulados. a cabeça conterá olhos móveis que abrem e
fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o
corpo apresentará genitália masculina. deverá acompanhar
macacão em algodão costurado com possibilidade de pôr e
tirar do boneco, além de
1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil. dimensão
aproximada: 30 cm.

embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

77,001,00 77,000UN034 BEETOYS012

CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL

descrição: boneco negro em vinil, com membros articulados.
a cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo
encaracolado deverá ser implantado em nylon e o corpo
apresentará genitália masculina.

deverá acompanhar macacão em algodão costurado com
possibilidade de pôr e tirar do boneco, além de 1 par de
meias e 1 par de tênis em lona e vinil.

dimensão aproximada: 30 cm.

conjunto contendo 01 unidade

embalagem: caixa de papelão.
*deve conter selo do inmetro

55,001,00 55,000UN035
SUPERTOY

S
035

CONJUNTO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO - PLASTICO

descrição: um caminhão de plástico dotado de até 6 rodas
livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e
caçamba móvel

medidas aproximadas: 50x22x22cm

conjunto contendo 02 unidades

embalagem: caixa de papelão.
*deve conter selo do inmetro

60,001,00 60,000UN036 DIVPLAST089

CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO 75,001,00 75,000UN037 CARDOSO033
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descrição: caminhão de bombeiro, em plástico, com até 6
rodas livres, dotado de mecanismo de lançar água; escada
com giro de 180 graus e regulagem de altura. deverá conter
tanque de abastecimento e cabine com portas laterais
flexíveis.

medidas aproximadas do caminhão: 50x22x22cm.

conjunto contendo 02 unidades

embalagem: caixa de papelão
*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA - PLASTICO

descrição: caminhão de plástico dotado de caçamba para
acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. a caçamba
deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma
manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la
para que seu conteúdo caia pela abertura posterior.
deverá acompanhar 1 pá e 1 rastelo.

medidas aproximadas do caminhão: 50x22x22cm

embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

120,001,00 120,000UN038 POLIPLAC006

CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA – PLASTICO

descrição: caminhão plástico dotado de carroceria para
acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4carros, de cores
diferentes, que deverão vir inclusos. a carroceria deverá
conter até 8 rodas livres.

medidas aproximadas: 92x17x30cm

embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

147,751,00 147,750UN039 MONTE
LIBANO

028

CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL

descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica com
capota revestida de tecido 100% algodão com movimento
retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas duplas
frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá
permanecer em pé.
dimensões aproximadas: c: 54cm; l: 40cm e a: 73 cm
embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 03 unidades

*deve conter selo do inmetro

300,001,00 300,000UN040 DM TOYS032

CONJUNTO DE ENCAIXES - CABECA MAMAE E FILHOTES -
PAPELAO

descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza laminado
com espessura mínima de 1,8 mm + papel couche 115 gr
impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel alta
alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos diferenciados
(um para cada imagem). em cada uma das imagens deve
existir uma família de animal, com 2 ou 3 filhotes que são
recortados

300,001,00 300,000UN043 BC001
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em peças grandes, com facas exclusivas, que podem ser
encaixadas na cena.

dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm
embalagem:	tipo	tampa	e	fundo medindo
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm, produzida em papelão
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel
couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz atóxico.

conjunto contendo 10 unidades

*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO DE JOGO DE PECAS SOPRADAS PARA
ENCAIXE - PLASTICO

descrição: conjunto de 50 peças coloridas em formato de
estrelas com seis pontas em forma de bolas que se
encaixam umas nas outras. em poletileno soprado.
as peças devem medir aproximadamente 11cm de uma
extremidade a outra.

conjunto contendo 02 unidades

embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente
cristal.

135,001,00 135,000CJ047 LIG LIG031

CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA - PLASTICO

descrição: máquina em material plástico. com flash e sons
reais de tirar foto. possui 3 botões com
frases em português: olha o passarinho, diga x e vamos tirar
uma foto. lentes giratórias
com som divertido. espaço para colocar a foto da criança.
idade a partir de: 12 meses.

dimensões aproximadas: l19cm x a22cm x p10 cm.
embalada em cartucho resistente.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

119,251,00 119,250UN048 KIT STAR030

CONJUNTO DE QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO -
PAPELAO

descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza
laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel couche
115gr impresso 4 cores com verniz atóxico + forro em papel
alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos
diferenciados (um para cada imagem).

são 3 imagens diferentes com o mesmo tema, com
quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 9 peças.

dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm.

embalagem:	tipo	tampa	e	fundo	medindo
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão
cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel
couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz atóxico.

conjunto contendo 10 unidades

*deve conter selo do inmetro

195,271,00 195,270UN049 BC019

CONJUNTO DE TELEFONE - PLASTICO

descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com
teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone
ligado à base por cordão curto.

109,801,00 109,800UN050
MERCOTOY

S
042
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dimensões aproximadas: c19cm x l17cm x a12cm.

conjunto contendo 02 unidades

embalagem: caixa de papelão.
*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES - MDF

descrição: 8 conjuntos em mdf medindo 120mm x 60mm x
3mm (com 3 peças cada – totalizando 24 peças de 40mm x
60mm x 3mm). as peças deverão ser impressas frente e
verso em 4 cores – com ilustrações de    profissões,    seus
instrumentos    de    trabalho  e nominação  – de  forma  que
possibilitem o intercâmbio entre elas - cabeça / tronco /
pernas.

caixa de madeira tipo estojo medindo aproximadamente 210
mm x 153 mm x 45 mm e plástico encolhível.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

65,001,00 65,000UN054 B MOBIL027

CONJUNTO PASSA PECA - MDF

descrição: caixa de madeira e tampa deslizante em mdf com
recorte de formas na tampa para brincar de passar bloco.
medidas da caixa: 180 x 90 x 79mm.
abertura na parte frontal para pegar os blocos e continuar a
brincadeira. 4 formas diferentes: triângulo, cruz, cilindro e
meia lua.
material colorido, mínimo 4 cores.
embalado em saco plástico tipo shrink resistente.

conjunto contendo 03 unidades

*deve conter selo do inmetro

150,001,00 150,000UN055 SC016

CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX EM ACARTONADO
- AGUA

cubos quebra cabeça de madeira onde as crianças
identificam os animais montando os cubos. auxilia no
desenvolvimento a inteligência, na concentração, na
criatividade e na coordenação motora.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto: 5x5x5 cm
dimensões do produto com embalagem: 11x11x5 cm
peso aproximado do produto: 310
composição / material: m.d.f
*deve conter selo do inmetro

1.725,6020,00 86,280UN056 NEW ART064

CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX EM ACARTONADO
- AR

cubos quebra cabeça de madeira onde as crianças
identificam os animais montando os cubos. auxilia no
desenvolvimento a inteligência, na concentração, na
criatividade e na coordenação motora.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto: 5x5x5 cm
dimensões do produto com embalagem: 11x11x5 cm
peso aproximado do produto: 310g
composição / material: m.d.f
*deve conter selo do inmetro

3.318,0040,00 82,950UN057 NEW ART065
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CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX EM ACARTONADO
- BICHARADA

quebra cabeça em cubos que trabalha posições, forma,
coordenação motora e noção de quantidade.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto com embalagem: 14x19x9 cm
peso aproximado do produto: 580g
composição / material: madeira
*deve conter selo do inmetro

2.670,0040,00 66,750UN058 NEW ART066

CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX EM ACARTONADO
- TERRA

cubos quebra cabeça de madeira onde as crianças
identificam os animais montando os cubos. auxilia no
desenvolvimento a inteligência, na concentração, na
criatividade e na coordenação motora.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto: 5x5x5 cm
dimensões do produto com embalagem: 11x11x5 cm
peso aproximado do produto: 310g
composição / material: m.d.f
*deve conter selo do inmetro

1.659,0020,00 82,950UN061 NEW ART069

FERRINHO EM PLASTICO

faixa etária recomendada: a partir de 3 anos
dimensões do produto: 18x8x10 cm
dimensões do produto com embalagem: 20x10x12 cm
peso aproximado do produto: 140g
composição / material: plástico
*deve conter selo do inmetro

250,0020,00 12,500JG063
MERCOTOY

S072

GIRABABY - EM PLASTICO E CAIXA EM CARTONADO

acompanha formas geométricas, números e letras.

faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 30x15x15 cm
dimensões do produto com embalagem: 32x17x17 cm
peso aproximado do produto: 650g
itens inclusos 1 girababy
composição / material: plástico
embalagem: plástico
*deve conter selo do inmetro

3.500,0050,00 70,000UN067
MERCOTOY

S
074

GIRAFA DIDATICA EM PLASTICO

girafa didática, em plástico, com cores vivas, acompanha
formas geométricas para encaixe. estimula de forma lúdica a
imaginação, auxiliando a coordenação e conhecimento das
cores.

dados técnicos

faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 30x15x15 cm
dimensões do produto com embalagem: 32x17x17 cm
peso aproximado do produto: 400g
itens inclusos 1 girafa didático
composição / material: plástico
embalagem: plástico
*deve conter selo do inmetro

580,0020,00 29,000UN068
MERCOTOY

S
075

JOGO ALFABINGO - BINGO DE LETRAS

fabricante: junges
1.410,0040,00 35,250UN071 JUNGES046
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faixa etária recomendada: a partir de 6 anos
dimensões do produto: 22x16x5 cm
dimensões do produto com embalagem: 24x18x7 cm
peso aproximado do produto: 500g
itens inclusos 90 peças e 4 cartelas
composição / material: madeira
*deve conter selo do inmetro

KIT COZINHA SUPER CHEF EM PLÁSTICO E CX
CARTONADO

faixa etária recomendada: a partir de 4 anos
dimensões do produto com embalagem: 38 x 26 x 14 cm
peso aproximado do produto: 1210 g
itens inclusos: 1 fogãozinho, 1 panela, 1 frigideira e 2 tampas
composição / material: plástico
embalagem: papelão
*deve conter selo do inmetro

1.070,2020,00 53,510KIT076 MIELLE084

KIT DE ENCAIXE FAZENDINHA E CX EM PLÁSTICO

os kits de montar desenvolvem a coordenação motora, a
percepção de formas e cores.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano e 6 meses
dimensões do produto: 40x27x13 cm
dimensões do produto com embalagem: 42x29x15 cm
peso aproximado do produto: 1400g
itens inclusos: 53 peças
composição / material: plástico
embalagem: plástico
*deve conter selo do inmetro

2.000,0020,00 100,000KIT082 DISMAT082

KIT DOMINO MATEMATICA 8 JOGOS MADEIRA

recomendado para crianças a partir de 4 anos de idade.kit
com os 8 jogos de dominó: subtração, adição, horas,
frações, multiplicação, divisão, quantidades, formas
geométricas.embalado em caixa master.
•	28 peças em cada jogo
•	material: madeira
*deve conter selo do inmetro

8.014,8060,00 133,580KIT083
FUNDAMEN

TAL .
049

TEATRO FANTOCHE - MADEIRA

descrição: teatro para bonecos de fantoche, com estrutura
em madeira maiça lixada, sem rebarbas ou partes
pontiagudas.

paredes frontal e laterais em mdf, com 3mm de espessura,
ilustradas com serigrafia.

o painel frontal deve medir aproximadamente 79cm de
largura x 75 de altura – com janela de aproximadamente
68x33cm.

as laterais devem ser fixadas com dobradiças metálicas e
medir aproximadamente 29cm de largurax59cm de altura.

estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão,
antialérgico na área da janela.

embalagem: caixa de papelão.
*deve conter selo do inmetro

2.370,0025,00 94,800UN089 LIG LIG026

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              45.321,77

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              45.321,77

REJANE COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI:                        45.321,77

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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