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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 558/2022
PREGAOELETRONICON'167/2022

Mana Emília I'cçanha dc Oliveira Salva, Secretária dc Gabinete do Município de Jaguariúna, Estado dc
São Paulo, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o certame licitatório PREGÃO ELETRONICO
N' 167/2022, que tem por oUeto "Registro de Preços dc Fraldas Descartáveis", cm favor da licítantc a
seguir com seus respectivos itens, valores unitários c totais:

Nome: BELLAMED PRODUTOS llOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 31.498.120/0001-94

Total Fornecedor: R$ 243.600,00 (Duzentos c Quarenta e Três Mil c Seiscentos Reais)

Homologando ainda que o Item l tenha sido considerado FRACASSAM)O

Jaguariúna/SP, 24 dejaneiro dc 2023

Secretária dc Gabinete

Página l de l

Item Descrição Quantidade
Valor

Unitário
Valor Total

2

i;itALDA GEKiATniCA G
f:sllccificaçõcs: fralda dcscattável para uso adulto, indicada para pacientes com peso dc

70 a 90 kg e incontinência ulínaría E/OU fecal SEVERA, Faminto anatómico da fralda
B da Ellanta, com transfer laycr, inibidor dc odores, doe verá não tóxico, coitlposíção
interna dc fibra dc celulose altamente absorvente, polietileno, polipropilcno, falso
[ccido, gel abster\ente, cobertura externa impcrmcáve] de po]ieti]eno, antia]érgica,
llcxíve] c resistente, camada íntet na e externa perHeítamcntc sobrepostas, com as bordas

unidas entre si, medida da cintura de 100 a 150 cill, contorno dc elástico reforçado em
lodo o diâmetro da coxa. dc lucra. caiu no mínimo 3 fios de cada lado Htas adesivas

ccguláveis e com sistema abre c fecha para fixação scm perda da aderência, cinbalado
em finde de polietileno, \-alidade 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,
itcndelldo a resolução gmc n' 36/2004 do Imnetro referente a rotulagem. Pacotes com
no mínimo 8 unidades e no máxiilto 30 uílidadcs

142.97o

UNIDADES

COT/\
PRINCIPAL

R$ 1,45 R$ 207.306.50

3

FRALDAGERIATRICAG
Especificações: fERIda descartável para uso adulto, indicada }):tra pacientes coito peso dc

70 a 90 kg c incontinência urinária E/OU fecal SEVERA, fonnato anatómico da ltalda

e da manta, com trailsfer layer, inibidor de odores, doe verá não tóxico, composição
inteira de libra de celulose altamente absorvente, polietileno, polipropílcno, falso
tecido, gel absorvellte, cobertura externa impermcáve] de po]ieti]eno, antia]érgica
flexível c resistente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas

roídas entre si, medida da cintura de 100 a 150 cm, contorno de elástico reforçado cm
todo o diâmetro da coxa. de ]vcia. cotl} no mínimo 3 tios de cada ]ado fitas adesivas

reguláveis c com sistema ablc e fedia pala fixação scin perda da aderência, embalado
cm filme de polietileno, validade illinima dc 2 anos a contar da data dc entrega. Suas
condições deverão estai dc acordo coito a portaria n'1480/90 do ministério da saúda
atcndctldo a resolução gtnc n' 36/2004 do Imnctio icfcicntc a rotulagem. Pacotes com
no tnínimo 8 unidades c no máximo 30 unidades

25.o3o

Ub'IDADES

COT/\
RESERVAD/\

NIE/l(PP

[i$ ] ,45 RS 36.293.50
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO N'182/2022
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado
tendo como objeto o "Aquisição de 09 (nove) motocicletas" foi adjudicado no día 1 6 de
janeiro e homologado no dia 24 de janeiro de 2023, em favor das licitantes a seguir com
seus respectivos itens, valores unitários e totais
Nome: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA -- CNPJ: 12.067.109/0001-25
Total Fornecedor: R$ 67.500.00

Nome: TRIPLE B DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA -- CNPJ: 47.859.1 53/0001-52
Total Fornecedor: R$ 1 19.600.00

Aline Fernanda Arruda Leite Coutinho -- Pregoeira
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silvo -- Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO N' 167/2022
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado tendo
como objeto o "Registro de Preços de Fraldas Descartáveis", foi adjudicado no dia 1 8 de janeiro
de 2023 e homologado no dia 24 de janeiro de 2023, em favor da licítante a seguir, com os seus
respectivos itens. valores unitários e totais
Nome: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 3 1 .498. 1 20/0001 -94
Total Fornecedor: R$ 243.600,00

Município de Jaguariúna - SP l Conforme Lei Municipal nç 2.567. de 08 de janeiro de 2019
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP ne 2.200-2. de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade. validade jurídica e integridade

tem Descrição Qtde Valor
Unitário

Valor Total

l

MOTOCICLETA: Ano e modelo 2022 ou superiora Zero
quilõmetrol Motor 4 tempos, refrigerado à ar ou líquido.
movido à gasolina ou bicombustívell Capacidade
cúbica do motor mínima de 290 cc: Potência máxima
não inferior à 25 Cv: Transmissão com. no mínimo. 5
velocldadesl Alimentação do motor por injeção
eletrõnical Capacidade do tanque de combustível
mínima de ll litros: Distância entre eixos mínima de
1.380 mm: Freios dianteiro e traseiro à disco
Suspensão dianteira Garfo Telescópico/Garfo
Telescópico Invertidos Antena Corta Linhas Pipas
equipamento de proteção para preservação da
ntegridade física do piloto. constituída de vareta
telescópica, confeccionada em material resistente e
flexível. com sistema aue oermita o corte da linha

4
unidades

R$
29.900,00

R$
119.600.00
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Especificações: fralda descartável para uso
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
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 elástico 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 n'
36/2004 do Inmetro referente a rotulagem. Pacotes
com no mínimo 8 unidades e no máximo 30 unidades

FRALDAGERIATRICA 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 tóxico. composição
interna de fibra de celulose altamente absorvente
polietileno. polipropileno. falso tecido. gel absorvente,
cobertura externa impermeável de polietileno
antialérgíca. flexível e resistente. camada interna e
externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas
unidas entre si. medida da cintura de 100 a 1 50 cm.

contorno de elástico 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 n'
36/2004 do Inmetro referente a rotulagem. Pacotes
com no mínimo 8 unidades e no máximo 30 unidades

Homologando ainda que o Item l tenha sido considerado FRACASSADO

Luciene Dell Vecchio -- Pregoeira
Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva - Secretária de Gabinete

3

AVISO DE RETIFICAÇÃO/RATIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N' 1 1 8/2022
Pelo presente instrumento. O MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA. inscrito no CNPJ/MF
sob o n' 46.41 0.866/0001 -71 , neste ato representado pela Ilustríssima Secretária de
Gabinete Sra. Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva. tendo em vista que a referida
retíficação não constitui alteração ideológica do Termo de Homologação assinado na
data de 08 dezembro de 2022 e publicado nesta Imprensa Oficial em 08 de dezembro
de 2022. nas fls. 07.

Município de Jaguariúna - SP l Conforme Lei Municipal no 2.567, de 08 de janeiro de 2019
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP Re 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063. de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade


