
Cotação Nº: Processo Adm: Validade da Proposta: 60 Dias(s)1/2022 13874/2021

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Estrada da Usina, 600

Armação dos Búzios - RJ
Centro

Objeto de Coleta:

Adesão a ata de registro de preço da prefeitura municipal de Araruama, referente ao edital do pregão presencial - SRP nº 096/2021 e seus anexos nos autos do processos administrativo nº 14605/
2021 para a aquisição de 500 kits Bebê, sendo 100 no exercício de 2021 e 400 no exercício de 2022, composto de 12 itens para concessão aos usuários da assistência social através do Programa B
enefícios Eventuais (Lei 1420/2018 em anexo) com o objetivo de atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Renda do Município de Armação dos Búzios.

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços
FMASUn. Gestora:

(    ) Aquisição de Material (    ) Obras e Serviços de Engenharia (    ) Serviço conforme especificação (  X  ) Outros

Nome/Razão Social:

Cidade: Telefone:Endereço: Fax:

Dados do Fornecedor

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário TotalMarca

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Item

Estado: CEP:

1 01 body manga curta (em malha rib 1x1, 100% algodão, com decote canoa transpassado 
nos ombros e mangas curtas com acabamento em viés de tecido 100% algodão. Viés da
própria malha no decote e pernas. Abotoamento entrepernas, com botões de pressão 
de metal. Tamanho Único (ombro 6,0cm, mangas 7,5cm, larg. Tronco 20cm, compr. Total 
de 42cm) Confeccionar: 200 unidades na cor rosa com viés branco, conforme arte em a
nexo 400 unidades na cor amarelo com viés branco, conforme arte em anexo. 400 unida
des na cor bege com viés de tecido estampado em tons neutros,

Descr.: UNID 1,00

2 01 body manga longa (em malha rib 1x1, 100% algodão, com decote canoa transpassado 
nos ombros e mangas longas com acabamento em viés de tecido, 100% algodão). Viés 
do próprio no decote e pernas, em malha rib 1x1, 100% algodão. Abotoamento entreper
nas, com botões de pressão de metal apropriados para roupas de bebê. Tamanho Únic
o (ombro 6,0cm, mangas 22cm, larg. Tronco 20cm, compr. total 42cm). Confeccionar: 200
unidades na cor rosa com viés branco, conforme arte em anexo. 400 unidades na cor a
marelo com viés branco, conforme arte em anexo. 400 unidades na cor bege com viés d
e tecido estampado em tons neutros.

Descr.: UNID 1,00
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3 01 bolsa bebê, Bolsa confeccionada em búfalo fantasia impermeável, com base as medi
das, 37cm de altura por 28cm de largura por 15cm de profundidade. Fechamento com zí
per de nylon. Parte frontal com bolso simples, reto, na cor branca do fundo, estampada 
a arte, PARTO HUMANIZADO em letras vermelha centralizada As laterais estampado o br
asão de Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, e a parte de cima e traseira da bol
sa na cor bege marfim. Bolsos laterais com elástico, bordado com o Brasão da Prefeitur
a Municipal de Armação dos Búzios em ambos os lados. Acabamento externo com vivo 
em PVC brilhante. Duas Alças de mão e uma alça avulsa, longa e regulável do próprio te
cido. Revestimento interno impermeável contendo um bolso simples com zíper. Acom
panha trocador avulso, acolchoado e impermeável.

Descr.: UNID 1,00

4 01 casaquinho com capuz (em malha rib 1x1, abotoamento frontal com pressões o de m
etal. Tamanho M (ombro 7cm, mangas 24cm, tronco 29cm, compr. Total 28cm e altura do
capuz 19cm) Confeccionar: 200 unidades na cor rosa com viés branco, conforme arte e
m anexo. 400 unidades na cor amarelo com viés branco, conforme arte em anexo. 400 u
nidades na cor bege com viés de tecido estampado em tons neutros, conforme arte e
m anexo.

Descr.: UNID 1,00

5 01 macaquinho Manga Curta (mangas curtas, em malha rib 1x1, 100% algodão, com abot
oamento frontal e inferior, com botões de pressão de metal vazados. Tamanho Único (o
mbro 7cm, mangas 7,5cm, tronco 27cm, compr. Total 42cm) Confeccionar: 200 unidades 
na cor rosa com viés branco, conforme arte em anexo. 400 unidades na cor amarelo co
m viés branco, conforme arte em anexo. 400 unidades na cor bege com viés de tecido e
stampado em tons neutros, conforme arte em anexo.

Descr.: UNID 1,00
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6 01 manta (manta em malha trabalhada, com efeito matelassê, combinação de poliéster 
e viscose com medidas aproximadas de 1,00x0,75m, com acabamento em viés de tecid
o 100% algodão. Tamanho: Único) Confeccionar: 200 unidades na cor rosa com viés bran
co, conforme arte em anexo . 400 unidades na cor amarelo com viés branco, conforme a
rte em anexo. 400 unidades na cor bege com viés de tecido estampado em tons neutro
s, conforme arte em anexo.

Descr.: UNID 1,00

7 01 toalha capuz toalha de banho com capuz (medindo aproximadas de 1,00 x 0,70m, em f
elpa tratada 100% algodão, com acabamento em viés de tecido 100% algodão, também ut
ilizados para detalhe do capuz). Confeccionar: 200 unidades na cor rosa com viés branc
o, conforme arte em anexo. 400 unidades na cor bege com viés de tecido estampado e
m tons neutros, conforme arte em anexo.

Descr.: UNID 1,00

8 01 unidade de Creme (Creme barreira protetora, a base de nistatina, Óxido de Zinco, fra
grância, petrolato líquido, petrolato branco, macrogol caixa com 1 bisnaga com 60g de p
omada de uso dermatológico. Embalagem com dados de identificação do produto, marc
a do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Mi.

Descr.: UNID 1,00

9 02 Culote calça (em malha rib 1x1, 100% algodão, sem pé, sem costuras laterais, com elá
stico de 1,5cm na cintura e acabamento das pernas com viés de tecido 100% algodão. Ta
manho Único (cintura 20cm, quadril 26cm, compr. 39cm) Confeccionar: 400 unidades na c
or rosa com viés branco, conforme arte em anexo. 800 unidades na cor amarelo com vi
és branco, conforme arte em anexo. 800 unidades na cor bege com viés de tecido esta
mpado em tons neutros, conforme arte em anexo.

Descr.: UNID 1,00

10 02 pares de sapatinho (cabedal, sola e acabamento em malha rib 1x1, 100% algodão). Co
nfeccionar 400 unidades na cor rosa, conforme arte em anexo. 800 unidades na cor ama
relo, conforme arte em anexo. 800 unidades na cor bege, conforme arte em anexo.

Descr.: UNID 1,00
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11 02 Toalhas de boca (medidas aproximadas de 28x28cm, em meia malha 100% algodão, c
om acabamento em viés de tecidos variados, 100% algodão). Confeccionar: 100 unidade
s na cor amarelo com viés branco, conforme arte em anexo.

Descr.: UNID 1,00

12 1 Kit Mamadeira (kit estojo com 3 mamadeiras, com bico universal. Material: Polipropile
no e silicone. Validade 8 anos a partir da data de fabricação.) 1 (uma) de 100ml 1 (uma) d
e 160ml 1 (uma) de 240ml.

Descr.: UNID 1,00

Total Geral:

Assinatura do Fornecedor - (Carimbo)

Cotação em: ____ / ____ / ____

CPF:

Forma de Entrega Conforme solicitação
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