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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Conjunto de toalha de banho infantil. Cores Neutras.
Composto por 01 (uma) Toalha com capuz. - Conjunto de
toalha de banho infantil. Cores Neutras. Composto por 01
(uma) Toalha com capuz.

44,4900 4.449,00100,000

2 UN Conjunto infantil contendo: Composto por 01 (um) Culote
(mijão) sem pé e 01 (uma) blusa manga longa com gola
arredonda. Para uso infanil "P" (0-3) - Conjunto infantil
contendo: Composto por 01 (um) Culote (mijão) sem pé e
01 (uma) blusa manga longa com gola arredonda. Para uso
infanil "P" (0-3)

37,3700 3.737,00100,000

3 UN Kit contendo  3 tolhas de boca em malha absorvente 100%,
com bordas temas infantil. - Kit contendo  3 tolhas de boca
em malha absorvente 100%, com bordas temas infantil.

17,5700 1.757,00100,000

4 UN Meia infantil, tamanho RN, cores neutras com motivos
infantis confeccionado em algodão, poliéster,  elastano e
indicado para bebes de 00 a 15 meses. - Meia infantil,
tamanho RN, cores neutras com motivos infantis
confeccionado em algodão, poliéster,  elastano e indicado
para bebes de 00 a 15 meses.

4,7500 475,00100,000

5 UN Tip-top manga longa, com pezinho, com capuz, nas cores
azul bebe, rosa bebe e amarelo claro, tamanho P (0-3)
tecido de plush. - Tip-top manga longa, com pezinho, com
capuz, nas cores azul bebe, rosa bebe e amarelo claro,
tamanho P (0-3) tecido de plush.

54,6900 5.469,00100,000

6 UN Cueiro em flanela, composição 100% algodão, medida
aproximada 80x80cm, pacote com 03 unidades. - Cueiro
em flanela, composição 100% algodão, medida aproximada
80x80cm, pacote com 03 unidades.

35,3300 3.533,00100,000

7 UN Touca de algodão recém-nascido - Touca de algodão
recém-nascido

21,7300 2.173,00100,000

8 UN Bolsa de maternidade nas cores neutras, confeccionada em
vinil. - Bolsa de maternidade nas cores neutras,
confeccionada em vinil.

124,7700 12.477,00100,000

9 UN Manta para bebe soft maternidade 100% poliester
hipoalérgico, tamanho aproximadamente de 110x90cm, na
cor branca. - Manta para bebe soft maternidade 100%
poliester hipoalérgico, tamanho aproximadamente de
110x90cm, na cor branca.

48,4300 4.843,00100,000

10 UN Banheira Infantil, de 20L na cor branca - Banheira Infantil,
de 20L na cor branca

40,6300 4.063,00100,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 42.976,00


