UF:
MG
Município: ONCA DE PITANGUI
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/08/2020 10:07:54
Folha: 1

FORNECEDORES VENCEDORES
Número do Processo:000041

Data: 22/07/2020

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Entrega: 07/08/2020 09:00:00

Modalidade: Pregão

Sequencial:

000031

Comissão de Licitação: Portaria 02/2020- Comissão de Pregão
Abertura: 07/08/2020 09:00:00

Proposta: 07/08/2020 09:00:00

Objeto: Aquisição de fraldas geriátricas.

Fornecedor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP
Item

Código

Descrição do Material / Serviço

00001 011794 Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanho "P"

Unidade Medida

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Unidade

6.000.0000

1.1000

6.600.0000

Marca: MAXI CONFORT PLUS
Especificação:
Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanho "P", unissex, para adultos com peso de 20 kg a 40 kg (aproximadamente), atóxica, hipoalergênica, dermatologicamente testadas, formato anatômico, com fitas
adesivas reajustáveis, barreiras antivazamento (barreiras de laterais macias e impermeáveis que evitam vazamentos entre as pernas), sistema de alta absorção, com flocos de gel superabsorventes
distribuídos em todo núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Com indicador de umidade. Na embalagem deverá conter a marca do produto, o nome
do estabelecimento produtor ou fracionador, o nome do responsável técnico e a expressão “Dispensado de Registro no Ministério da Saúde” (se for o caso), lote, data de fabricação e prazo de
validade.

00002 006787 Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanhos "M"

Unidade

7.000.0000

1.2200

8.540.0000

Marca: MAXI CONFORT PLUS
Especificação:
Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanho "M", unissex, para adultos com peso de 40 kg a 70 kg (aproximadamente), atóxica, hipoalergênicas, dermatologicamente testadas, formato anatômico, com
fitas adesivas reajustáveis, barreiras antivazamento (barreiras de laterais macias e impermeáveis que evitam vazamentos entre as pernas), sistema de alta absorção, com flocos de gel
superabsorventes distribuídos em todo núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Com indicador de umidade. Na embalagem deverá conter a marca
do produto, o nome do estabelecimento produtor ou fracionador, o nome do responsável técnico e a expressão “Dispensado de Registro no Ministério da Saúde” (se for o caso), lote, data de
fabricação e prazo de validade.

00003 006788 Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanho "G"

Unidade

6.000.0000

1.2300

7.380.0000

Marca: MAXI CONFORT PLUS
Especificação:
Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanho "G", unissex, para adultos com peso de 70 kg a 90 kg (aproximadamente), atóxica, hipoalergênicas, dermatologicamente testadas, formato anatômico, com
fitas adesivas reajustáveis, barreiras antivazamento (barreiras de laterais macias e impermeáveis que evitam vazamentos entre as pernas), sistema de alta absorção, com flocos de gel
superabsorventes distribuídos em todo núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Com indicador de umidade. Na embalagem deverá conter a marca
do produto, o nome do estabelecimento produtor ou fracionador, o nome do responsável técnico e a expressão “Dispensado de Registro no Ministério da Saúde” (se for o caso), lote, data de
fabricação e prazo de validade.

00004 006789 Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanhos "EG"

Unidade

8.000.0000

1.4200

11.360.0000

Marca: MAXI CONFORT PLUS
Especificação:
Fraldas descartáveis, geriátrica, tamanhos "EG", para adultos com peso acima de 90 Kg, hipoalergênicas, atóxica, dermatologicamente testadas, formato anatômico, com fitas adesivas reajustáveis,
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barreiras antivazamento (barreiras de laterais macias e impermeáveis que evitam vazamentos entre as pernas), sistema de alta absorção, com flocos de gel superabsorventes distribuídos em todo
núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si. Com indicador de umidade. Na embalagem deverá conter a marca do produto, o nome do estabelecimento
produtor ou fracionador, o nome do responsável técnico e a expressão “Dispensado de Registro no Ministério da Saúde” (se for o caso), lote, data de fabricação e prazo de validade.

COMERCIAL VENER LTDA - EPP
DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA
MINAS MED BRASIL LTDA-ME
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP

______________________________
BRUNA DA SILVA SOUZA
094.806.296-74
Pregoeiro

Total do Lote:

33.880.0000

Total do Fornecedor:

33.880.0000

Total Geral do Processo

33.880.0000

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

______________________________
PAULA CRISTINA MOREIRA NERI
119.900.476-61
Membro / Equipe de Apoio

______________________________
LUANA GOIS DE VASCONCELOS
144.180.916-37
Membro / Equipe de Apoio

