
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2020 - PR

 ANEXO VI

40/2020

31/03/2020

31/03/2020

40/2020

Folha:  1/5

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  24/04/2020).

3080676

Código

UN

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

FRALDA INFALTIL - TAMANHO RN - Fralda descartável infantil unissex tamanho RN,

de boa qualidade. Formato e manta anatômica, contorno de elástico (2 a 4 fios de lycra)

de cada lado reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada interna e externa,

perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada

intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura e camada interna de

falso tecido e gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno,

flexível e resistente; fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha para fixação sem

perda de aderência. A fralda deverá ser isenta de substâncias alergênicas e tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser

embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com no mínimo 08

e máximo 10 fraldas. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do

fabricante, lote e validade. Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e

amostra. (03-08-0676)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

10.000,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 3080677 UN

FRALDA INFANTIL - TAMANHO P - Fralda descartável infantil unissex tamanho P, de

boa qualidade. Formato e manta anatômica, contorno de elástico (2 a 4 fios de lycra) de

cada lado reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada interna e externa

perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada

intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura e camada interna de

falso tecido e gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno,

flexível e resistente; fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha para fixação sem

perda de aderência. A fralda deverá ser isenta de substâncias alergênicas e tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser

embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com no mínimo 08

e máximo 10 fraldas. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do

fabricante, lote e validade. Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e

amostra. (03-08-0677)

20.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

40/2020

31/03/2020

31/03/2020

40/2020

Preço Total

Folha:  2/5

3 3080678 UN

FRALDA INFANTIL TAMANHO M - Fralda descartável infantil unissex tamanho M, de

boa qualidade. Formato e manta anatômica, contorno de elástico (2 a 4 fios de lycra) de

cada lado reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada interna e externa

perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada

intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura e camada interna de

falso tecido e gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno,

flexível e resistente; fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha para fixação sem

perda de aderência. A fralda deverá ser isenta de substâncias alergênicas e tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser

embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com no mínimo 08

e máximo 10 fraldas. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do

fabricante, lote e validade. Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e

amostra. (03-08-0678)

30.000,000                                                                                                       

4 3080679 UN

FRALDA INFANTIL TAMANHO G - Fralda descartável infantil unissex tamanho G, de

boa qualidade. Formato e manta anatômica, contorno de elástico (2 a 4 fios de lycra) de

cada lado reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada interna e externa

perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada

intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura e camada interna de

falso tecido e gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno,

flexível e resistente; fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha para fixação sem

perda de aderência. A fralda deverá ser isenta de substâncias alergênicas e tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser

embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com no mínimo 08

e máximo 10 fraldas. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do

fabricante, lote e validade. Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e

amostra. (03-08-0679)

30.000,000                                                                                                       

5 3080680 UN

FRALDA INFANTIL TAMANHO XG - Fralda descartável infantil unissex tamanho XG,

de boa qualidade. Formato e manta anatômica, contorno de elástico (2 a 4 fios de lycra)

de cada lado reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada interna e externa

perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada

intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura e camada interna de

falso tecido e gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno,

flexível e resistente; fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha para fixação sem

perda de aderência. A fralda deverá ser isenta de substâncias alergênicas e tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser

embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com no mínimo 08

e máximo 10 fraldas. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do

fabricante, lote e validade.  Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e

amostra. (03-08-0680)

20.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

40/2020

31/03/2020

31/03/2020

40/2020

Preço Total

Folha:  3/5

6 3080681 UN

FRALDA INTANFIL - TAMANHO - XXG - Fralda descartável infantil unissex tamanho

XXG, de boa qualidade. Formato e manta anatômica, contorno de elástico (2 a 4 fios de

lycra) de cada lado reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada interna e externa

perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, fixando a camada

intermediária, evitando seu deslocamento durante o uso, cobertura e camada interna de

falso tecido e gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno,

flexível e resistente; fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha para fixação sem

perda de aderência. A fralda deverá ser isenta de substâncias alergênicas e tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser

embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com no mínimo 08

e máximo 10 fraldas. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do

fabricante, lote e validade. Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e

amostra. (03-08-0681)

20.000,000                                                                                                       

7 3080682 UN

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável adulto geriátrica tamanho P

de formato anatômico, indicado para casos de incontinência intensa, dotada de

indicador de umidade, muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a fralda

pode ser trocada, barreiras antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel

superabsorvente que proporcione segurança e proteção durante todo o tempo de uso

do produto, contendo no mínimo 04 (quatro) fitas adesivas reposicionáveis para o

máximo de ajuste. Composição mínima: camada interna de não tecido, flocos em gel

superabsorventes para maior rapidez na absorção e retenção de liquido reduzindo a

umidade (gel seco), sistema para melhor distribuição e transferência do liquido (camada

de transferência); cobertura hipoalergenica que permite a passagem rápida dos

líquidos, proporcionando proteção a pele; camada externa com toque suave, fios de

elastano, barreiras protetoras que ajudam a prevenir vazamentos, adesivo

termoplástico e fitas adesivas para fixação; indicada para utilização em pessoas com

peso de 30 a 40kg e cintura entre 50 a 80cm apresentação: acondicionado em

embalagem original de fábrica, pacote com no mínimo 10 unidades, contendo

externamente especificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação

e prazo de validade.  Apresentar com a proposta a ficha técnica do produto e amostra.

(03-08-0682)

10.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

40/2020

31/03/2020

31/03/2020

40/2020

Preço Total

Folha:  4/5

8 3080683 UN

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO M - fralda descartavel adulto geriatrica  tamanho

m. - formato anatômico, indicado para casos de incontinência intensa, dotada de

indicador de umidade, muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a fralda

pode ser trocada, barreiras antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel

superabsorvente que proporcione segurança e proteção durante todo o tempo de uso

do produto, contendo no mínimo 04 (quatro) fitas adesivas reposicionáveis para o

máximo de ajuste. composição mínima: camada interna de não tecido, flocos em gel

superabsorventes para maior rapidez na absorção e retenção de liquido reduzindo a

umidade (gel seco), sistema para melhor distribuição e transferência do liquido (camada

de transferência); cobertura hipoalergenica que permite a passagem rápida dos líquidos

proporcionando proteção a pele; camada externa com toque suave, fios de elastano,

barreiras protetoras que ajudam a prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e fitas

adesivas para fixação; indicada para utilização em pessoas com peso de 40 a 70kg e

cintura entre 80 a 115cm apresentação: acondicionado em embalagem original de

fábrica, pacote com no mínimo 09 unidades, contendo externamente especificação do

produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Apresentar

com a proposta a ficha técnica do produto e amostra. (03-08-0683)

30.000,000                                                                                                       

9 3080684 UN

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO G - Fralda descartável adulto geriátrica, tamanho

G - formato anatômico, indicado para casos de incontinência intensa, dotada de

indicador de umidade, muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a fralda

pode ser trocada, barreiras antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel

superabsorvente que proporcione segurança e proteção durante todo o tempo de uso

do produto, contendo no mínimo 04 (quatro) fitas adesivas reposicionáveis para o

máximo de ajuste. Composição mínima: camada interna de não tecido, flocos em gel

superabsorventes para maior rapidez na absorção e retenção de liquido reduzindo a

umidade (gel seco), sistema para melhor distribuição e transferência do liquido (camada

de transferência); cobertura hipoalergenica que permite a passagem rápida dos líquidos

proporcionando proteção a pele; camada externa com toque suave, fios de elastano,

barreiras protetoras que ajudam a prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e fitas

adesivas para fixação; indicada para utilização em pessoas com peso de 70 a 90kg e

cintura entre 115 a 150cm apresentação: acondicionado em embalagem original de

fábrica, pacote com no mínimo 08 unidades, contendo externamente especificação do

produto, informações (03-08-0684)

50.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

Unid

03.452.299/0001-03

79200-000

-

Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  12/2020 - PR

 ANEXO VI

Preço Unitário

40/2020

31/03/2020

31/03/2020

40/2020

Preço Total

Folha:  5/5

10 3080685 UN

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO XG - fralda descartável adulto geriátrica, tamanho

XG - formato anatômico, indicado para casos de incontinência intensa, dotada de

indicador de umidade, muda de cor ao contato com o liquido e indica quando a fralda

pode ser trocada, barreiras antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel

superabsorvente que proporcione segurança e proteção durante todo o tempo de uso

do produto, contendo no mínimo 04 (quatro) fitas adesivas reposicionáveis para o

máximo de ajuste. Composição mínima: camada interna de não tecido, flocos em gel

superabsorventes para maior rapidez na absorção e retenção de liquido reduzindo a

umidade (gel seco), sistema para melhor distribuição e transferência do liquido (camada

de transferência); cobertura hipoalergênica que permite a passagem rápida dos líquidos

proporcionando proteção a pele; camada externa com toque suave, fios de elastano,

barreiras protetoras que ajudam a prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e fitas

adesivas para fixação; indicada para utilização em pessoas com peso acima de 90kg e

cintura entre 120 a 165cm apresentação: acondicionado em embalagem original de

fábrica, pacote com no mínimo 07 unidades, contendo externamente especificação do

produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Apresentar

com a proposta a ficha técnica do produto e amostra. (03-08-0685)

50.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


