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UNI 90,000 41,5000 3.735,00Fórmula  infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses, adicionada de prebióticos,
com predominância de proteína do soro do leite/caseína.  Gordura vegetal, e gordura
láctea. Contém LcPUFAS - DHA, ARA e nucleotídeos. Deve atender a todas as
recomendações FAO/OMS é RDC n 43/2011. Validade mínima igual ou superior a
80% do prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.  Lata 800
gramas.

01-01-18211

UNI 120,000 36,8000 4.416,00Fórmula infantil de seguimento  em pó, para lactentes de 6 a 12 meses, adicionada
de prebióticos, proteína do soro do leite e caseína.  Gordura vegetal, e gordura
láctea. Contém LcPUFAS - DHA, ARA e nucleotídeos. Deve atender a todas as
recomendações FAO/OMS é RDC n 44/2011. Validade mínima igual ou superior a
80% do prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação. Lata 800
gramas.

01-01-18232

UNI 50,000 64,0000 3.200,00Fórmula infantil de partida, favorecendo as defesas imunológicas nos primeiros
meses de vida. Adição de LC-PUFAS para a modulação da resposta imunológica.
Carboidratos: 100% lactose. Lata com 800g.  Validade mínima igual ou superior a
80% do prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.

01-01-18253

UNI 40,000 54,9000 2.196,00Fórmula infantil  de seguimento com ferro para lactentes, que favorece as defesas
imunológicas no momento da introdução da alimentação complementar. Ideal para
bebês a partir do 6 mês. Lata de 800 gramas. Validade mínima igual ou superior a
80% do prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.

01-01-18274

UNI 50,000 33,8000 1.690,00Formula  infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses, com predominância de
proteína do soro do leite, gordura vegetal e gordura láctea.
Lata de 800 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo total de
validade contado a partir da data de sua fabricação.

01-01-18295

UNI 100,000 30,9500 3.095,00Fórmula infantil em pó para lactantes a partir do 6 mês de vida, enriquecida e que
forneça os nutrientes em quantidades adequadas. Com gordura vegetal e animal.
 Lata 800 gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo total de
validade contado a partir da data de sua fabricação.

01-01-18316

UNI 60,000 37,9000 2.274,00Fórmula infantil de seguimento em pó, para lactentes podendo ser usada a partir do
6º mês de vida até o 36º mês, adicionada de prebióticos, proteína do soro do leite e
caseína.  Gordura vegetal, e gordura láctea. Contém LcPUFAS - DHA, ARA e
nucleotídeos. Deve atender a todas as recomendações FAO/OMS é RDC n 44/2011.
Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado a partir
da data de sua fabricação. Lata 800 Gramas.

01-01-18327

UNI 5,000 45,5000 227,50Fórmula Infantil especial de segmento para lactantes,  indicada para redução dos
episódios de regurgitação e refluxo. Reduza exposição do esôfago a conteúdo
ácidos. Lata de 800 Gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo
total de validade contado a partir da data de sua fabricação.

01-01-18348

UNI 100,000 15,9000 1.590,00Formula infantil - Composto lácteo com óleos vegetais e fibras, leite parcialmente
desnatado, maltodextrina, lactose, proteínas, minerais e vitaminas. Formulação para
crianças acima de 01 ano. Lata 400 Gramas. Validade mínima igual ou superior a
80% do prazo total de validade contado a partir da data de sua fabricação.

01-01-18369

UNI 60,000 42,9000 2.574,00Suplemento alimentar tipo Sustagem ou similar 400 gramas. Leite em pó desnatado
instântaneo, sólidos de xarope de  milho, leite em pó integral, fosfato de magnésio,
ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, inositol, iodeto de potássio,
acetato de DL - alfa tocoferol, niacinamida, sulfato de manganês, sulfato cúprico,
fitomenadiona, acetato de vitamina A, pantotenato de cálcio, ciacobalamina,
cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflamina, colecalciferol, cloreto de
croomo, ácido fólico, biotina e aromatizante, sem glútem, com lactose.

01-01-215910
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UNI 20,000 18,9000 378,00Sustagem Kids ou similar 400 gramas - pó para preparo de bebida (criança) -
alimento enriquecido com vitaminas e minerais, com lactose e sem glútem. Valor
energético do produto preparado igual a 240 Kcal.  Ingredientes: sacarose,
maltodextrina, leite em pó desnatado instântaneo, fosfato de cálcio, fosfato de
magnésio, ascorbato de sódio, sulfato de zinco, acetato de Di-alfa, tocoferil, ferro
carbonil, niacinamida, sulfato de manganês, palmitato de retinil, gluconato de cobre,
pantotenato de cálcio, vitamina B12, cloridrato de tiamina, vitamina K1, cloridrato de
piridoxina, iodeto de potássio, colecalciferol, ácido fólico, riboflavina, cloreto de
cromo, molibedato de sódio, biotina, slenito de sódio, aromatizante e estabilizante
carragena. Valor energético (por porção): 114 Kcal, Carboidrato: 27 g/Proteína: 1,3g/
Gordura Total: 0g /Sódio: 37mg. Lata de 400 gramas

01-01-216011

Pct 100,000 29,9000 2.990,00FRALDA INFANTIL, TAMANHO P, com barreiras laterais e antivazamento, fita
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, frente decorativa, corte
anatômico e antimicol, contendo 36 unidades cada pacote. As fraldas devem
apresentar a seguinte composição:
polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno
não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel
(poliacrilato de sódio), com perfume suave.As fraldas descartáveis devem oferecer:
extraproteção contra vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de
absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção,
proporcionando um menor volume entre as perninhas do bebê; alta concentração de
gel superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total absorção
evitando o retorno do xixi à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da
fralda; barreiras antivazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o
bebê permaneça protegido contra vazamentos. As fraldas devem apresentar:
formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e
com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento
da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando
ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa. A fralda deve apresentar ótima
qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade
cutânea (antimicol).

01-01-168012
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Pct 130,000 29,9000 3.887,00FRALDA INFANTIL, TAMANHO M, com barreiras laterais e antivazamento, fita
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, frente decorativa, corte
anatômico e antimicol, contendo 32 unidades cada pacote. As fraldas devem
apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de
polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume
suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra vazamentos;
conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita
que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as
perninhas do bebê; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga
do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície não
podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras antivazamento impermeáveis
de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos.
As fraldas devem apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê
com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de
permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto
de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa.
A fralda deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea
(antimicol).

01-01-168113

Pct 160,000 29,9000 4.784,00FRALDA INFANTIL, TAMANHO G, com barreiras laterais e antivazamento, fita
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas perna s, frente decorativa, corte
anatômico e antimicol, contendo 28 unidades cada pacote. As fraldas devem
apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de
polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno,
adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume
suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra vazamentos;
conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel que permita
que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as
perninhas do bebê; alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga
do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície não
podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras antivazamento impermeáveis
de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos.
As fraldas devem apresentar: formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê
com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de
permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto
de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa.
A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não
ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol).

01-01-168214
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Pct 30,000 11,3800 341,40FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO P, com barreiras  Laterais e
antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, corte
anatômico e antimicol, contendo 10 unidades cada pacote.As fraldas adultas devem
apresentar a seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero super
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos termostáticos, fitas adesivas readerentes, fioselásticos,
flocgel(poliacrilato de sódio), perfume
suave.As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra vazamentos,
conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da
urina, garantindo a total absorção vitando o retorno da urina à superfície não
podendo ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar: formato
anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade.
A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção,
componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a
pele.

01-01-168415

Pct 50,000 9,9000 495,00FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO M, com barreiras  Laterais e
antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, corte
anatômico e antimicol, contendo 8 unidades cada pacote.As fraldas adultas devem
apresentar a seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero super
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos termostáticos, fitas adesivas readerentes, fioselásticos,
flocgel(poliacrilato de sódio), perfume
suave.As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra vazamentos,
conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da
urina, garantindo a total absorção vitando o retorno da urina à superfície não
podendo ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar: formato
anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade.
A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção,
componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a
pele.

01-01-169416

Pct 40,000 9,9000 396,00FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO G, com barreiras  Laterais e
antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos ajustaveis nas pernas, corte
anatônico e antimicol, contendo 8 unidades cada pacote. As fraldas adultas devem
apresentar a seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero super
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos termostáticos, fitas adesivas readerentes, fioselásticos,
flocgel(poliacrilato de sódio), perfume
suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra vazamentos,
conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da
urina, garantindo a total absorção vitando o retorno da urina à superfície não
podendo ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar: formato
anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e
praticidade.A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade
de absorção, componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em
contato com a pele.

01-01-169117
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Pct 50,000 9,9000 495,00FRALDA GERIATRICA ADULTO, TAMANHO EX (GG), com barreiras Laterais e
antivazamento fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, corte
anatômico e antimicol, contendo 7 unidades cada pacote. As fraldas adultas devem
apresentar a seguinte composição: fibras de celulose e polipropileno, polímero super
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos termostáticos, fitas adesivas readerentes, fioselásticos,
flocgel(poliacrilato de sódio), perfume
suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra vazamentos,
conforto e liberdade de movimentos; gel superabsorvente na área de descarga da
urina, garantindo a total absorção vitando o retorno da urina à superfície não
podendo ocorrer o empelotamento da fralda. As fraldas devem apresentar: formato
anatômico que se ajuste ao corpo, aumentando ainda mais o conforto e praticidade.
A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, alta capacidade de absorção,
componentes hipoalergênicos não propensos a causar irritação em contato com a
pele.

01-01-169318

UNI 20,000 8,0000 160,00Shampoo Infantil dermatologicamente testado  ml fragrância suave. Embalagem com
no mínimo 350 ml. Registro M.S. O rótulo do produto deverá estar emconformidade
com a legislação vigente e conter no mínimo: indicação de data de validade, dados
do fabricante, marca, composição doproduto e peso. O prazo de validade do produto
no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo total da validade
impressa no rotulo.

01-01-168519

UNI 20,000 9,0000 180,00Condicionador infantil dermatologicamente testado  ml fragrância suave. Embalagem
com no mínimo 350 ml. Registro M.S. O rótulo do produto deverá estar
emconformidade com a legislação vigente e conter no mínimo: indicação de data de
validade, dados do fabricante, marca, composição do produto e peso. O prazo de
validade do produto no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo
total da validade impressa no rotulo.

01-01-168620

UNI 20,000 12,2000 244,00Talco em creme para bebê fragrância suave dermatologicamente testado.
Embalagem com no mínimo 200 ml. O rótulo do produto deverá estar em
conformidade com a legislação vigente e conter no mínimo: indicação de data de
validade, dados do fabricante, marca, composição do produto e peso. O prazo de
validade do produto no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo
total da validade impressa no rotulo.

01-01-168721

UNI 20,000 7,1500 143,00Lenço umedecido nas seguintes especificações mínimas: Para higienização do
bebê; Dimensões 20 cm x 12 cm; fragrância suave; Fórmula sem álcool contendo
lanolina, água purificada; Devendo umedecer e suavizar a pele; Testado
dermatologicamente; Acondicionados em embalagem plástica com tampa "fliper";
com no mínimo 50 toalhas/folhas.

01-01-168822

UNI 40,000 2,0000 80,00Sabonete infantil fragrância para bebes Embalagem com 90g. Produto notificado na
ANVISA. O prazo de validade do produto no momento da entrega não poderá ser
superior a 1/3 do prazo total da validade impressa no rótulo.

01-01-168923

UNI 500,000 13,9900 6.995,00Leite em pó integral 400 gramas. Deve possuir data de fabicação e validade na
embalagem. A embalagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Contendo
estabilizante, citrato de sódio, trifosfato de sódio, com até 49% das gorduras totais,
30% de carboidratos e 21% de proteínas. Não contém glúten. (Programa SISVAN -
Crescimento e desenvolvimento social de criança baixo peço).

01-01-217624
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UNI 10,000 41,6000 416,00         Fórmula infantil isenta de lactose, contendo vitaminas, minerais e
oligoelementos necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. contém
nucleotídeos e LCPUFAS, ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Lata 400
Gramas. Validade mínima igual ou superior a 80% do prazo total de validade contado
a partir da data de sua fabricação.

01-01-243525

Pct 50,000 29,9000 1.495,00      FRALDA INFANTIL, TAMANHO EX (GG), com barreiras laterais e
antivazamento, fita multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas pernas, frente
decorativa, corte anatômico e antimicol, contendo 24 unidades cada pacote.
As fraldas devem apresentar a seguinte composição: polpa de celulose, polímero
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio),
com perfume suave. As fraldas descartáveis devem oferecer: extraproteção contra
vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema de absorção compactgel
que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume
entre as perninhas do bebê; alta concentração de gel superabsorvente na área de
descarga do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície
não podendo ocorrer o empelotamento da fralda; barreiras antivazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido
contra vazamentos. As fraldas devem apresentar: formato anatômico para se ajustar
ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com
indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes,
facilitam encontrar o ponto de ajuste
correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade; frente decorativa.
A fralda deve apresentar ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não
ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol).

01-01-243626

TOTAL DO PROCESSO: 48.476,90

TOTAL: 48.476,90


