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ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (EDUCAÇÃO) - CONTRATO Nº 000341/2021

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLote

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

00026422

ÁGUA DE COLONIA INFANTIL
sem álcool testado
dermatologicamente acondicionado em frascos com no
mínimo 220 ml

13.230,000900 14,700UND  002

00017536
BICO DE MAMADEIRA ORTODÔNTICO  COMPOSIÇÃO - 
100% SILICONE
composição 100% silicone , para mamadeira de 240ml

1.105,000221 5,000UND  003

00014974

CREME DENTAL
creme dental sem flúor-gel dental sem flúor especial para
criança ate os 05 anos de idade e sem corantes.
peso 50 gr.

5.662,0001900 2,980UND  008

00026424

ESPONJA DE BANHO INFANTIL
buchas para banho, esponja de poliuretano em cores
sortidas, atóxica, antialérgica, textura desenvolvida para
absorver grande quantidade de espuma, dupla face medida
aproximadamente
15x12x3,5cm. 

592,800240 2,470UND  012

00008120

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P
fralda descartável infantil, tam p - formato anatômico, com
barreiras laterais impermeáveis, antivazamento.
composição mínima: camada interna de não tecido de
prolipropileno, polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, fios de elástico,
adesivo termoplástico e fitas adesivas para fixação.
validade 03 anos, após data de fabricação.

como referencial de marca: pampers, turma da mônica
huggies , pompom ou equivalente.

2.250,0005000 0,450UND  014

00022055

FRALDA DESCARTAVÉL INFANTIL - TAMANHO XXG
fralda descartável infantil, tam xxg, formato anatômico, com
barreiras laterais impermeáveis, antivazamento.
composição mínima: camada interna de não tecido de
prolipropileno, polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, fios de elástico,
adesivo termoplástico e fitas adesivas para fixação.
validade 03 anos, após data de fabricação.
como referencial de marca: pampers, turma da mônica,
huggies ou equivalente.

26.125,00047500 0,550UND  018

00020278
MAMADEIRA COM BICO UNIVERSAL
com bico universal colorido, gargalo ultra-higiênico sem

3.990,000210 19,000UND  021
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bordas ou rebarbas cortantes. 
produzido de acordo com as normas brasileiras nbr13.793.
testada e aprovada por laboratórios credenciados pelo
inmetro, 240 ml na cor rosa

00016760

POMADA PARA ASSADURA
pomada para assadura- 
contém :
oxido de zinco------------200mg
nistatina--------------------100.000 u.i
composição:metilparabeno,propilparabeno,lanolina,ceraauto
emulsionante aniônica, álcool cetoestearílico, talco,
petrolato liquido,
embalagem: bisnaga com 60 g

9.450,0001500 6,300UND  026

00000252
SHAMPOO INFANTIL
shampoo-não irrita os olhos dos bebês e das crianças. tem
ph balanceado embalagem: frasco 200 ml.

14.850,0003000 4,950UND  030

77.254,80
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