RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 337/2017 - MODALIDADE – Pregão N° 103/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Auisição de fraldas descartáveis
Item Qtde
Un. Especificação
Preço unitário Fornecedor Vencedor
1
12.000,00 un
Fralda descartável geriátrica tamanho M (peso entre 40 Kg e 70 Kg). A fralda 0,9000
JARDIM
deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de
COSMÉTICOS
gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios de
LTDA. - ME
elástico e 02 fitas adesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de
celulose antialérgica e atóxica. O produto deverá ser acondicionado em
embalagem impermeável, em pacotes com no máx. 10 un. Na embalagem
deverá constar externamente a identificação, fabricação, validade, lote e
procedência.
8
3.500,00
un
Fralda Descartável Infantil GG (de aprox. 20 a 40kg, unissex, formato 0,3200
JARDIM
anatômico, alto grau de absorvência, possuir camada interna de gel, retentor de
COSMÉTICOS
umidade, composto por fibras de celulose antialérgica atóxica, barreira contra
LTDA. - ME
vazamentos e no mínimo 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado, o
produto deverá ser acondicionado em embalagem impermeável, constar
externamente identificação, fabricação, validade , lote e procedência.
Acondicionadas em pacote com no mínimo 10 unidade)
2
3.500,00
un
Fralda descartável infantil GRANDE de 9 a 13 kg,antialérgica,c/ formato 0,3600
ICOFA INDÚSTRIA
anatômico,cintura ajustável,c/ recortes nas pernas,de preferência c/ 2 a 4
E COMERCIO DE
elásticos,c/ barreira lateral anti-vazamento,possibilitando ajuste perfeito sem
FRALDAS
E
vazamentos,c/ 2 tiras laterais adesivas p/ fixação,protegidas por fitas
ABSORVENTES
siliconizadas c/ pequena dobradura p/ facilitar o manuseio.Comprimento total
LTDA - EPP
da fralda de mínimo 45 cm,largura da manta de no mínimo 9 cm.
Acondicionadas em pct c/ no mín. 8 e no máx. 36 un, trazendo os dados de
identificação, procedência, nº de lote, data de fabricação, nº de registro no MS
3
3.000,00
un
Fralda descartável geriátrica tamanho P (peso até 40 Kg). A fralda deverá 0,7200
ICOFA INDÚSTRIA
possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel
E COMERCIO DE
retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios de
FRALDAS
E
elástico e 02 fitas adesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de
ABSORVENTES
celulose antialérgica e atóxica. O produto deverá ser acondicionado em
LTDA - EPP
embalagem impermeável, em pacotes com no no máximo 12 un. Na
embalagem deverá constar externamente a identificação, fabricação, validade,
lote e procedência.
4
8.000,00
un
Fralda descartável geriátrica tamanho EG (acima de 90 Kg). A fralda deverá 0,8400
ICOFA INDÚSTRIA
possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de gel
E COMERCIO DE
retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios de
FRALDAS
E
elástico e 02 fitas adesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de
ABSORVENTES
celulose antialérgica e atóxica. O produto deverá ser acondicionado em
LTDA - EPP
embalagem impermeável, em pacotes com no máx. 7 un. Na embalagem
deverá constar externamente a identificação, fabricação, validade, lote e
procedência.
5
12.000,00 un
Fralda descartável geriátrica tamanho G (peso entre 70 Kg e 90 Kg). A fralda 0,7300
ICOFA INDÚSTRIA
deverá possuir formato anatômico, alto grau de absorvência, camada interna de
E COMERCIO DE
gel retentor de umidade, barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios de
FRALDAS
E
elástico e 02 fitas adesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de
ABSORVENTES
celulose antialérgica e atóxica. O produto deverá ser acondicionado em
LTDA - EPP
embalagem impermeável, em pacotes com no máx 8 un. Na embalagem deverá
constar externamente a identificação, fabricação, validade, lote e procedência.
6
3.500,00
un
Fralda descartável com gel tamanho MÉDIO para 4 a 9 kg, de formato 0,3200
ICOFA INDÚSTRIA
anatômico de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência
E COMERCIO DE
com 2 a 4 elásticos. camadas interna e externa perfeitamente sobrepostas, com
FRALDAS
E
as bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, ser isenta de
ABSORVENTES
substâncias alergênicas ou tóxicas. Acondicionadas em pacotes com no mín.
LTDA - EPP
08 e no máx. 36 un, trazendo os dados de identificação, procedência, nº de
lote,data de fabricação,prazo de validade e nº de registro no MS
7
1.500,00
un
Fralda Descartável Infantil PEQUENA p/até 6,0 kg, antialérgica,c/ formato 0,2400
ICOFA INDÚSTRIA
anatômico,cintura ajustável,c/ recortes nas pernas,de preferência c/ 2 a 4
E COMERCIO DE
elásticos,c/ barreira lateral anti-vazamento,c/ 2 tiras laterais adesivas p/
FRALDAS
E
fixação, protegidas p/ fitas siliconizadas c/ pequena dobradura p/ facilitar o
ABSORVENTES
manuseio,comprimento total da fralda de mínimo 35 cm, largura da manta de
LTDA - EPP
no mínimo 9 cm. Acondicionadas em pct c/ no mín. 08 e no máx. 36 un,
trazendo os dados de identificação, procedência, nº de lote,data de
fabricação,prazo de validade e nº de registro no MS
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