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Descrição completaItemSeq.

ITENS  DESERTOS

199.3391 Par de rede de Gol Futebol Society confeccionada na malha colmeia em corda trançada sem nó; nas dimensões: 5,20m na largura,
2,30 de altura 1,80 de recuo superior e 1,80 de recuo inferior. Fio: confeccionada no fio 4mm; Material: Polipropileno – 100% virgem,
com tratamento contra as ações (UV)

Situação : ITEM DESERTO

200.7122 Bola de Propriocepção lisa, emborrachada, com especificações mínimas 5,5 cm diametro

Situação : ITEM DESERTO

200.7163 Garrote Elastico Latex para procedimento tubo 5metros nº 203
Face interna lisaeuniforme, medida externa 9mm, medida interna 2mm, material de borracha naturallatex, peso médio de 150
gramas

Situação : ITEM DESERTO

200.7214 Massageador corporal elétrico muscular, pistola LE320, nas dimensões 220mmx218mmx50mm, bivolt, estimulação de alta
frequência 2. 60Hz. O massageador pode ativar os músculos, estimular o fluxo sanguíneo, reduzir muito o tempo de
recuperaçãomuscular, aliviar a dor e relaxar dacabeça aos pés. Equipado com 4 cabeças de massagem. 4 tipos de cabeças de
massagem pode ser comutada, cabeças de massagem personalizada suaves fornecer uma experiência de massagem confortável. A
cabeça de massagem padrão é adequada para pequenos grupos musculares. A grande cabeça demassagem é adequado para
grandes grupos musculares. O ouvem massagem cone-formaé projetado para partes comuns, tecidos profundos, pontos de gatilho.
6-velocidade de deslocamento, velocidade ajustável, criação de controlo de velocidade de 6 velocidades para atender às diferentes
necessidades de massagem. Permitindo que você se concentrar no trabalho profundo tecido, aumento da circulação, ou de
mobilidade.

Situação : ITEM DESERTO

200.7885 Jogo Cara a Cara objetivo educacional lógica e raciocínio. Dimensões do item C x L x A 21x2x26 ohms- cm. Não recomendado para
crianças menores de 6 anos.

Situação : ITEM DESERTO

200.7906 Jogo quem conta um conto aumenta um ponto! Para estimular a criatividade. Itensinclusos 70 cartas. 28x28x6cm, 650g. A partir de 3
anos.

Situação : ITEM DESERTO

200.7917 Pirâmide Alimentar Moderna. Tamanho Extra Grande, em formato de banner para exposição e apresentações didáticas, palestras,
confeccionada em napa, classes sublimadas, são 9 classes de alimentos, os alimentos são confeccionados em feltro e grudam no
tecido da pirâmide. Tamanho dos alimentos: 05 a 10cm. Tamanho do Banner de napa 1,20 largura 1,40 altura. Cada Classe tem de
05 a 06 unidades de alimentos. OBS: Acompanha o varão, que é desmontável, para facilitar o transporte e asacola para armazenar.

Situação : ITEM DESERTO

Total de Itens Desclassificados :
Total  de Itens Desertos : 7
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