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Resultado por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Pregão NO 00167/2022(SRP) (Decreto NO 10.024/2019)

RESULTADO PORFORNECEDOR

31.498.120/0001-94 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LIDA
Unidade de

Fornecimento
Unidade2 Fraldaa

3

Item Descrição Quantidade Critério de
Valor (#)

R$ 3,1950

Valor
Unitário

R$ 1,4500

Valor Global

descartável
Marca: USEFRAL
Fabricante: IND DE FRALDAS GBI
Modelo / Versão: FRALDA GERIATRICA G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRALDA GERIATRICA G. Especificações: fralda descartável para uso adulto, indicada
para pacientes com peso de 70 a 90 kg e incontinência urinária E/OU fecal SEVERA, formato anatómico da fralda e da manta. com
transfer layer, inibidor de odores, doe verá não toxico, composição interna de fibra de celulose altamente absorvente, polietileno,
polipropileno, falso tecido, gel absorvente, cobertura externa impermeável de polietileno, antlalérgica, flexível e resistente. camada
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 100 a 150 cm. contorno de e ástico
reforçado em todo o diâmetro da coxa, de lycra, com no mínimo 3 fios de cada lado, fitas adesivas reguláveis e com sistema abre e
fecha para fixação sem perda da aderência, embalado em filme de polietileno, validade mínima de 2 anos a contar da data de
entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria no1480/90 do ministério da saúde, atendendo a resolução gmc na
36/2004 do Inmetro referente a rotulagem. Pacotes com no mínimo 8 unidades e no máximo 30 unidades. REGISTRO MS: ISENTO.
FAB:IND. DE FRALDAS GBI

EEalda Unidade 25030 R$ 3,1950 R$ 1,4500
descartável

Marca: USEFRAL
Fabricante:IND DE FRALDAS GBI
Modelo / Versão: FRALDA GERIÁTRICA G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRALDA GERIATRICA G. Especificações: fralda descartável para uso adulto. indicada
para pacientes com peso de 70 a 90 kg e incontinência urinária E/OU fecal SEVERA. formato anatómico da fralda e da manta. com
transfer layerr inibidor de odores, arde verá não tóxico, composição interna de fibra de celulose altamente absorvente, polietileno,
polipropileno, falso tecido, gel absorvente, cobertura externa impermeável de polietileno, antialérgica, flexível e resistente. camada
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 100 a 150 cm. contorno de elástica
reforçado em todo o diâmetro da coxa, de lycra, com no mínimo 3 fios de cada lado, fitas adesivas reguláveis e com sistema abre e
fecha para fixação sem perda da aderência, embalado em filme de polietileno, validade mínima de 2 anos a contar da data de
entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria n'1480/90 do ministério da saúde, atendendo a resolução gmc no
36/2004 do Inmetro referente a rotulagem. Pacotes com no mínimo 8 unidades e no máximo 30 unidades. REGISTRO MS: ISENTO.
FAB:IND. DE FRALDAS GBI

142970 R$ 207.306,5000

25030 R$ 36.293,5000

Totaldo Fornecedor R$ 243.600,0000

«-,' .. : .. .. . .. ValorGlobaldaAta: R$243.600,0000
(') É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. --wwwr
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