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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000061/2019 000860/2019

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

KIT GESTANTE- COM EMBALAGEM EM PAPEL CELOFANE –
o kit deverá ser entregue devidamente embalado de forma
que todos os itens fiquem juntos, utilizando papel celofane e
laço mágico.

itens:
- 02 pimpões
composição: 74 % algodão e 26% poliéster.
cor neutra (verde, branco ou amarelo).
tamanho recém-nascido

- 05 pacote com 3 peças de pagão infantil
composição: em malha 100% algodão.
cor neutra (verde, branco ou amarelo).
tamanho recém-nascido.
embalagem:  em pacote com 03 peças.

- 01 pacote de calça do tipo mijão - infantil
composição: em malha 100% algodão (com pé).
cor neutra (verde, branco ou amarelo).
tamanho recém-nascido.
embalagem pacote com 03 peças.

- 02 cueiros
composição 100 % algodão,
cor neutra (verde, branco ou amarelo),
tamanho 60 x 80 cm.

- 02 embalagens com 75 unidades de lenço umedecido
infantil
lenço umedecido para limpeza e higienização da pele do
bebê.lenço de não tecido composto de fibras de polipropileno
ou com viscose. fórmula suave que não agride a pele do
bebê. embalagem com 75 unidades,
medida minima aproximada de 19,0 cm x 11,5 cm antialergico
para crianças

- 02 toalhas de banho infantil com capuz
composição: 100%  algodão.
cor branca. tamanho  aproximado 1,10 x 70 cm.

- 01 cobertor infantil
cobertor infantil (berço)
características mínimas 100% antialérgico e antibactericida,
100%poliéster, estampa infantil,
medindo aproximada: 0,90 x 1,10 (tolerância máxima de 2%).
cor neutra (verde, branco ou amarelo).

- 0 2 pacotes de fralda
composição 100 % algodão,
tecido duplo, tamanho aproximado 70 x 70 cm.
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embalagem: pacote com 05 unidades cada.

- 05 pacote de fralda descartavel tamanho p
para uso infantil, com camada externa impermeável,
camada interna em material de alta absorção,
elástico para ajuste nas pernas,fita adesiva lateral de
fixação multiajustavel, atoxico e hipoalergenico.
embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.embalagem com 10 unidades.

- 02 pacotes de meia para recém-nascido
composição: 64% algodão, 33% poliamida, 3% outras fibras.
cor neutra (verde, branco ou amarelo),
tamanho equivalente para crianças de 00 a 06 meses

- 02 pares de sapatinho para recém-nascido
composição: 100% algodão.
cor neutra (verde, branco ou amarelo).
tamanho equivalente para crianças de 00 a 06 meses.

- 04 sabonetes infantil
sabonete infantil (90g),
com óleo de amêndoas,
desenvolvido especialmente para a pele do bebê
testado dermatologicamente.

- 01 banheira para bebê
banheira bebe;
material/composição da banheira: plástico;
capacidade agua: 30 l;
dimensoes (c x l x p): 76 x 30 x 50 cm;
peso suportado: 20 kg;
cores: azul com gliter, rosa com gliter, transparente com
gliter;
banheira com saboneteira;
unidade de fornecimento: unidade

- 03 pacotes de compressa de gaze
compressa de gaze;
tipo: hidrofila;
material: algodao purificado 100%;
propriedades fisicas: isenta de amido, dextrina, corantes
corretivos, azulados opticos, alcalis e acidos;
cor: branca;
dimensoes: 7,5 x 7,5 cm;
trama: 13 fios/cm2;
dobra: 8 dobras;
acabamento: fios uniformes sem falhas ou fiapos;
esterilidade: esteril;
embalagem: acondicionado em material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica;
rotulagem: devera conter identificacao do material, dados
fabricante/importador, numero lote/serie;  condicoes de
armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao
rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes
posteriores;
legislacao: de acordo com legislacao atual vigente;
unidade de fornecimento: pacote 10 unidades

- 01 kit escova e pente para cabelo do bebê
escova com cerdas extramacias,
tamanho adequado para bebês
cores a definir ( azul, rosa e verde).
pente uso específico para bebês de 0 a 6 meses.

- 01 termômetro clínico
com faixa de medição de 35 a 42 oc,
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marcação especial em 37 oc
aprovado pelo inmetro,
garantia de 12 meses.

- 01 frasco de

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              27.840,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              27.840,00

MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME:                        27.840,00
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