
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA        CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 10.433.103/0001-0788540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  3/2020 - PR 4/20204/202028/11/201928/11/2019Folha:  1/3

Item1 1240,000Quantidade PCTUnid Fralda geriátrica tamanho P, com as Especificação ________Marca 20,9900Preço Unit. Máximo 26.027,6000Total Preço Máximoseguintes 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; Novo 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; Indicador de umidade para maior praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o produto; Controlador de odor com extrato natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.   Composição; Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimeros super absorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastino, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. Pacote com 11 fraldas. Cintura; 40 até 80cm. 20 até 40Kg. Apresentar amostra. (99-02-0117)2 2700,000 PCT Fralda geriátrica tamanho M, com as ________ 21,2000 57.240,0000seguintes 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; Novo 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 
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suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do plástico, proporcionando maior segurança e conforto; Indicador de umidade para maior praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o produto; Controlador de odor com extrato natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.   Composição; Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimeros super absorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastino, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. Pacote com 10 fraldas. Cintura; 70 até 120cm. 40 até 70Kg. Apresentar amostra. (99-02-0119)3 3300,000 PCT Fralda geriátrica tamanho G, com as ________ 21,3000 70.290,0000seguintes 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; Novo 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; Indicador de umidade para maior praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o produto; Controlador de odor com extrato natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.   Composição; Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimeros super absorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastino, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. Pacote com 8 fraldas. Cintura; 80 até 150cm. 70 até 90Kg. Apresentar 
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amostra. (99-02-0120)4 2350,000 PCT Fralda geriátrica tamanho EG, com as ________ 21,4500 50.407,5000seguintes 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; Novo 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; Indicador de umidade para maior praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o produto; Controlador de odor com extrato natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.   Composição; Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polimeros super absorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastino, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. Pacote com 7 fraldas. Cintura; 110 até 165cm. Acima de 90Kg. Apresentar amostra. (99-02-0122) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 203.965,1000


