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00000001 Banheira de Banho Para Bebê- com  
saboneteira  - Transparente - botão para  
escoamento de água -  Plástico  
Reforçado - capacidade 30 L (mínimo)

Unidade 5,0000 104,0000 520,003

00000002 Body de manga longa (Tam. M). Abertura  
inferior e no ombro com fechamento em  
botões fixos metálicos; cor: amarelo claro,  
branca ou verde claro, malha de algodão

Unidade 100,0000 27,5333 2.753,333

00000003 Body de manga longa (Tam. P). Abertura  
inferior e no ombro com fechamento em  
botões fixos metálicos; cor: amarelo claro,  
branca ou verde claro, malha de algodão

Unidade 100,0000 27,5333 2.753,333

00000004 Bolsa para gestante fabricada em material  
de boa qualidade,com medidas mínimas  
de base de 15 cm x 40 cm e altura  
mínima de 30 cm,com ziper na parte  
superior,com alça de mão e tiracolo. Cor  
neutra.

Unidade 100,0000 112,6667 11.266,673

00000005 Calça de bebê . Tam M com elástico na  
cintura. cor: amarelo claro, branca ou  
verde claro, malha de algodão

Unidade 100,0000 21,3333 2.133,333

00000006 Calça de bebê . Tam P com elástico na  
cintura. cor: amarelo claro, branca ou  
verde claro, malha de algodão

Unidade 100,0000 21,3333 2.133,333

00000007 Cobertor Bebê Flannel Kyor  
InfantilDescrição do produto: Cobertor  
bebê  - microfibra flannel kyor. Possui um  
toque super macio e delicado. Ideal para  
proteger os bebês, cria conforto, proteção  
e aconchego para os pequenos.  
Antialérgico - 100% poliéster -  
Dimensões: 90cm x 110cm . Cor Azul

Unidade 10,0000 101,6667 1.016,663

00000008 Cobertor Bebê Flannel Kyor  
InfantilDescrição do produto: Cobertor  
bebê  - microfibra flannel kyor. Possui um  
toque super macio e delicado. Ideal para  
proteger os bebês, cria conforto, proteção  
e aconchego para os pequenos.  
Antialérgico - 100% poliéster -  
Dimensões: 90cm x 110cm . Cor Rosa

Unidade 10,0000 101,6667 1.016,663

00000009 Conjunto de lençol com fronha para  
berço. Medida: 90x150 cm 80% Algodão

Unidade 100,0000 49,5000 4.950,003

00000010 Fralda descartável infantil tamanho G (9 a  
12,5 Kg (mínimo)); formato anatômico;  
hipoalergênica; composição interna: fibra  
de celulose, polietileno, polipropileno,  
falso tecido e gel absorvente; cobertura  
externa impermeável em polietileno  
flexível e resistente; camadas interna e  
externa sobrepostas, com bordas unidas  
entre si, fixando a camada intermediária;  
com barreira antivazamento; com  
elásticos ajustáveis na cintura e nas  
pernas; fitas adesivas reguláveis para  
fixação em sistema abre e fecha sem  
perda de aderência (reutilizáveis);  
validade mínima de 02 anos

Pacote 28 Unidades 240,0000 45,8333 10.999,993

00000011 Fralda descartável infantil tamanho M (5,5  
a 9,5 Kg (mínimo)); formato anatômico;  
hipoalergênica; composição interna:  

Pacote 32 Unidades 240,0000 45,8333 10.999,993
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fibra de celulose, polietileno, polipropileno,  
falso tecido e gel absorvente; cobertura  
externa impermeável em polietileno  
flexível e resistente; camadas interna e  
externa sobrepostas, com bordas unidas  
entre si, fixando a camada intermediária;  
com barreira antivazamento; com  
elásticos ajustáveis na cintura e nas  
pernas; fitas adesivas reguláveis para  
fixação em sistema abre e fecha sem  
perda de aderência (reutilizáveis);  
validade mínima de 02 anos

00000012 Fralda descartável infantil tamanho P (até  
6 Kg (mínimo)); formato anatômico;  
hipoalergênica; composição interna: fibra  
de celulose, polietileno, polipropileno,  
falso tecido e gel absorvente; cobertura  
externa impermeável em polietileno  
flexível e resistente; camadas interna e  
externa sobrepostas, com bordas unidas  
entre si, fixando a camada intermediária;  
com barreira antivazamento; com  
elásticos ajustáveis na cintura e nas  
pernas; fitas adesivas reguláveis para  
fixação em sistema abre e fecha sem  
perda de aderência (reutilizáveis);  
validade mínima de 02 anos

Pacote 36 Unidades 240,0000 45,8333 10.999,993

00000013 Fralda descartável infantil tamanho XG  
(12 a 15 Kg (mínimo)); formato anatômico;  
hipoalergênica; composição interna: fibra  
de celulose, polietileno, polipropileno,  
falso tecido e gel absorvente; cobertura  
externa impermeável em polietileno  
flexível e resistente; camadas interna e  
externa sobrepostas, com bordas unidas  
entre si, fixando a camada intermediária;  
com barreira antivazamento; com  
elásticos ajustáveis na cintura e nas  
pernas; fitas adesivas reguláveis para  
fixação em sistema abre e fecha sem  
perda de aderência (reutilizáveis);  
validade mínima de 02 anos

Pacote 24 Unidades 100,0000 45,8333 4.583,333

00000014 Fralda descartável infantil tamanho XXG  
(acima de 13 Kg (mínimo)); formato  
anatômico; hipoalergênica; composição  
interna: fibra de celulose, polietileno,  
polipropileno, falso tecido e gel  
absorvente; cobertura externa  
impermeável em polietileno flexível e  
resistente; camadas interna e externa  
sobrepostas, com bordas unidas entre si,  
fixando a camada intermediária; com  
barreira antivazamento; com elásticos  
ajustáveis na cintura e nas pernas; fitas  
adesivas reguláveis para fixação em  
sistema abre e fecha sem perda de  
aderência (reutilizáveis); validade mínima  
de 02 anos

Pacote 16 Unidades 100,0000 48,7500 4.875,002

00000015 Hastes Flexíveis com ponta de algodão  
com tratamento antigermes

Caixa 75 Unidades 200,0000 4,3333 866,663

00000016 Macacão longo sem pé. Tam. M. Abertura  
frontal e inferior com fechamento em  
botões fixos metálicos; Cor: amarelo claro  
ou verde claro; malha de algodão

Unidade 100,0000 43,6667 4.366,673

00000017 Macacão longo sem pé. Tam. P. Abertura  
frontal e inferior com fechamento em  

Unidade 100,0000 43,6667 4.366,673
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botões fixos metálicos; Cor: amarelo claro  
ou verde claro; malha de algodão

00000018 Manta antialérgica 90x110 cm, extra  
macio, cores estampadas variadas

Unidade 100,0000 84,1667 8.416,673

00000019 Meias tam. P - 80% algodão Embalagem 1 Par 100,0000 10,1667 1.016,673

00000020 Sabonete em barra glicerinado, infantil,  
neutro, registro na ANVISA,  
dermatologicamente testado

Unidade 1.500,0000 6,0333 9.049,953

00000021 Termômetroclinico digital Unidade 70,0000 41,3333 2.893,333

00000022 Toalha de banho felpuda com capuz, 80%  
algodão e 20% poliéster. Medida: 66 x 55  
cm. Cor neutra

Unidade 110,0000 33,0000 3.630,003

00000023 Toalha de boca - medida 25x25 cm, 80%  
algodão e 20% poliéster. Cor neutra

Pacote 3 Unidades 100,0000 23,0000 2.300,003

00000024 Toalha umedecidos com medidas  
mínimas de 17x12 cm, contendo em sua  
composição: metil parabeno,  
propilparabeno, propileno glicol, BHT,  
bactericida, cocoamido propilbetaína,  
cloreto de benzalcônio, extrato de aloe  
vera, fragrância e água desmineralizada,  
sem álcool. PH fisiológico

Embalagem 100  
Unidades

300,0000 20,1000 6.030,003

00000025 Travesseiro para recém nascido  
viscoelástico. Cor: Amarelo

Unidade 110,0000 19,3333 2.126,663

00000026 Xampu infantil, neutro, sem corante em  
sua composição, fragrância suave, não  
irrita os olhos; dermatologicamente  
testado, registro na ANVISA

Frasco 200 Mililitros 500,0000 17,3333 8.666,653

TOTAL 124.731,54

Rosemiro de Paiva Muniz

Prefeito Municipal


