
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO ELETRÔNICONr.:  15/2017 - PE 26/201726/201719/04/2017Folha:  1/3
       O(a)  Prefeito Do Municipio,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislaçãoem vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

ICOFA IND. E COM.DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA EPP     (13606)1 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Médio (peso de 40kg a 70 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, alto graude absorvência, camada interna de gel retentor de umidade,barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitasadesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade o produto, lote, validade mínima de 03 (três)anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: ALI MASTER
UN. 18.000,00  0,0000 0,93    16.740,00

2 Fralda infantil, descartável, tamanho P, tipo produto hipoalergênico(antialérgico) conforme portaria ANVISA 1.480/90 e formatoanatômico, indicado para uso diário. Composição celulose Kraftbranqueada (fibra longa com alto poder de resistência e absorção,gel SAP dry sec clean, papel absorvente crepado tissue hidrofílico,polímero termoplástico atóxico, polietileno de alta/média densidadeextrusado e hidrofóbico (filme de PE), barreiras laterais, 3 fios deelásticos nas laterais, fita crepe bilaminada, faixas decoradas dafixação da cintura. Painel/manta com canaletas difusoras paradistribuição de líquidos.  Apresentar amostra. - Marca: ALI BABY
UND 1.000,00  0,0000 0,27    270,00

3 Fralda infantil, descartável, tamanho M,  tipo produtohipoalergênico (antialérgico) conforme portaria ANVISA 1.480/90 eformato anatômico, indicado para uso diário. Composição celuloseKraft branqueada (fibra longa com alto poder de resistência eabsorção, gel SAP dry sec clean, papel absorvente crepado tissuehidrofílico, polímero termoplástico atóxico, polietileno de alta/médiadensidade extrusado e hidrofóbico (filme de PE), barreiras laterais,3 fios de elásticos nas laterais, fita crepe bilaminada, faixasdecoradas da fixação da cintura. Painel/manta com canaletasdifusoras para distribuição de líquidos.  Apresentar amostra. -Marca: ALI BABY
UND 1.500,00  0,0000 0,35    525,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

26/201715/2017-PEPREGÃO ELETRÔNICO04/07/2017REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA ATENDER PROGRAMAS DA SAÚDE DO IDOSO E SAÚDE DA CRIANÇA E DEMANDAS JUDICIAIS.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   4   de  Julho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERON - PREFEITO MUNICIPAL
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ICOFA IND. E COM.DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA EPP     (13606)4 Fralda infantil, descartável, tamanho G,  tipo produtohipoalergênico (antialérgico) conforme portaria ANVISA 1.480/90 eformato anatômico, indicado para uso diário. Composição celuloseKraft branqueada (fibra longa com alto poder de resistência eabsorção, gel SAP dry sec clean, papel absorvente crepado tissuehidrofílico, polímero termoplástico atóxico, polietileno de alta/médiadensidade extrusado e hidrofóbico (filme de PE), barreiras laterais,3 fios de elásticos nas laterais, fita crepe bilaminada, faixasdecoradas da fixação da cintura. Painel/manta com canaletasdifusoras para distribuição de líquidos.  Apresentar amostra. -Marca: ALI BABY

UND 500,00  0,0000 0,38    190,00
5 Fralda infantil, descartável, tamanho GG,  tipo produtohipoalergênico (antialérgico) conforme portaria ANVISA 1.480/90 eformato anatômico, indicado para uso diário. Composição celuloseKraft branqueada (fibra longa com alto poder de resistência eabsorção, gel SAP dry sec clean, papel absorvente crepado tissuehidrofílico, polímero termoplástico atóxico, polietileno de alta/médiadensidade extrusado e hidrofóbico (filme de PE), barreiras laterais,3 fios de elásticos nas laterais, fita crepe bilaminada, faixasdecoradas da fixação da cintura. Painel/manta com canaletasdifusoras para distribuição de líquidos.  Apresentar amostra. -Marca: ALI BABY

UN 6.000,00  0,0000 0,47    2.820,00
7 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Grande (peso entre70 kg e 90 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, altograu de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade,barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitasadesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade o produto, lote, validade mínima de 03 (três)anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: ALI MASTER

UN. 22.500,00  0,0000 1,08    24.300,00
9 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Pequeno  (peso até40 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau deabsorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreiracontra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitas adesivasde cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade do produto, lote, validade mínima de 03(três) anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: ALI MASTER

UN. 28.500,00  0,0000 0,63    17.955,00
10 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Grande (peso entre70 kg e 90 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, altograu de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade,barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitasadesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade o produto, lote, validade mínima de 03 (três)anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: ALI MASTER

UN. 67.500,00  0,0000 0,80    54.000,00
11 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Extra Grande  (pesoacima de 90 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, altograu de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade,barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitasadesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade o produto, lote, validade mínima de 03 (três)anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: ALI MASTER

UND 60.000,00  0,0000 0,92    55.200,00
Total do Fornecedor: 172.000,00Lages,   4   de  Julho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERON - PREFEITO MUNICIPAL
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SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PROD, ALIMENTOS E EQUI     (17337)6 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Pequeno  (peso até40 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, alto grau deabsorvência, camada interna de gel retentor de umidade, barreiracontra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitas adesivasde cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade do produto, lote, validade mínima de 03(três) anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: DESCARPACK

UN. 9.500,00  0,0000 0,85    8.075,00
8 Fralda descartável geriatrica/adulto, tamanho Extra Grande  (pesoacima de 90 kg). A fralda deverá possuir formato anatômico, altograu de absorvência, camada interna de gel retentor de umidade,barreira contra vazamentos e no mínimo 03 fios elástico e 02 fitasadesivas de cada lado, deverá ser composta de fibras de celuloseantialérgica e atóxica. Embalagem contendo procedência e quegaranta a integridade o produto, lote, validade mínima de 03 (três)anos no ato da entrega e registro no Ministério da Saúde.Apresentar amostra. - Marca: DESCARPACK

UND 20.000,00  0,0000 1,25    25.000,00
Total do Fornecedor: 33.075,00Total Geral: 205.075,00

Lages,   4   de  Julho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERON - PREFEITO MUNICIPAL


