
ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS           

CNPJ:

RUA JOSE MARTINELLI 198

C.E.P.:

14.608.771/0001-70

88598-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Celso Ramos - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  11/2017 - PR

11/2017

11/2017

10/02/2017

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,  ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.     (9208)

2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL G - GRANDE CINTURA:
DE 80 ATÉ 150 CENTÍMETROS PESO: DE 70 ATÉ 90 KG - A
fralda devera possuir formato anatômico, auto grau de absorvência
(polímeros superabsorventes), camada interna de gel retentor de
umidade, barreiras protetoras de fibras de polipropileno de no
mínimo três fios de elastano, e dois adesivos termoplásticos para
fixação de cada lado, deverá ser composta por fibras de celulose
antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde.
E ainda atenda as seguintes características: Camadas de
distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; design com núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior
conforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia ao toque na
pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com
aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; Controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados. - Marca:
Biofral

UN 4.000,00  0,0000 2,33    9.320,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

11/2017

11/2017-PR

PREGÃO PRESENCIAL

13/03/2017

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS 
USUÁRIOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Celso Ramos,   13   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS           

CNPJ:

RUA JOSE MARTINELLI 198

C.E.P.:

14.608.771/0001-70

88598-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Celso Ramos - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  11/2017 - PR

11/2017

11/2017

10/02/2017

Folha:  2/3

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.     (9208)

3 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL M - MÉDIA CINTURA: DE
70 ATÉ 120 CENTÍMETROS/PESO: DE 40 ATÉ 70 KG - A fralda
devera possuir formato anatômico, auto grau de absorvência
(polímeros superabsorventes), camada interna de gel retentor de
umidade, barreiras protetoras de fibras de polipropileno de no
mínimo três fios de elastano, e dois adesivos termoplásticos para
fixação de cada lado, deverá ser composta por fibras de celulose
antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde.
E ainda atenda as seguintes características: Camadas de
distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; design com núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior
conforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia ao toque na
pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com
aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; Controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados. - Marca:
Biofral

UN 3.000,00  0,0000 1,91    5.730,00

Total do Fornecedor: 15.050,00

METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LT     (9044)

1 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL EG - EXTRAGRANDE
CINTURA: DE 110 ATÉ 165 CENTÍMETROS/ PESO: ACIMA DE 90
KG - A fralda devera possuir formato anatômico, auto grau de
absorvência (polímeros superabsorventes), camada interna de gel
retentor de umidade, barreiras protetoras de fibras de polipropileno
de no mínimo três fios de elastano, e dois adesivos termoplásticos
para fixação de cada lado, deverá ser composta por fibras de
celulose antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da
Saúde.
E ainda atenda as seguintes características: Camadas de
distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; design com núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior
conforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia ao toque na
pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com
aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; Controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados - Marca:
Biofral

UN 4.000,00  0,0000 1,65    6.600,00

Celso Ramos,   13   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS           

CNPJ:

RUA JOSE MARTINELLI 198

C.E.P.:

14.608.771/0001-70

88598-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Celso Ramos - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  11/2017 - PR

11/2017

11/2017

10/02/2017

Folha:  3/3

METROMED-COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR LT     (9044)

4 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL P - PEQUENA CINTURA:
DE 40 ATÉ 80 CENTÍMETROS/ PESO: ATÉ 40 KG - A fralda
devera possuir formato anatômico, auto grau de absorvência
(polímeros superabsorventes), camada interna de gel retentor de
umidade, barreiras protetoras de fibras de polipropileno de no
mínimo três fios de elastano, e dois adesivos termoplásticos para
fixação de cada lado, deverá ser composta por fibras de celulose
antialérgicas e atóxicas, com registro no Ministério da Saúde.
E ainda atenda as seguintes características: Camadas de
distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais
altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; design com núcleo de formato anatômico proporcionando
maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior
conforto, com Aloe Vera, tornando a cobertura macia ao toque na
pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com
aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando
maior segurança e conforto; Controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados. - Marca:
Biofral

UN 2.000,00  0,0000 1,68    3.360,00

Total do Fornecedor: 9.960,00

Total Geral: 25.010,00

Celso Ramos,   13   de  Março   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS


