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Ata: 13/2020
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 11/2020
Processo/Ano: 24/2020 Data da Licitação: 29/10/2020

Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas infantis, suplementos alimentares e fraudas infantis e geriátricas, com 
entregas parceladas de acordo com a necessidade da Administração.

Fornecedor: 6504 - AGUINALDO SANTOS DE OLIVEIRA 09747582805

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
25.14341-0 Fralda descartável geriátrica; formato Aberta PCT MAXXI CONFORT 270,0000  34,9000  9.423,00

anatômico; tamanho P; não tóxico; 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel absorvente; cobertura de externa 
impermeável confeccionado empolietileno; camada interna 
antialérgica; peso do usuário de descrito na embalagem; adesivo em 
termoplástico de polipropipolileno; polimero super absorvente; elástico nas pernas; fitas adesivas reguláveis 
para fixação; com 2 fitas; embalado em filme de polietileno; com validade 
mínima de 2 anos a contar da data de entrega; e suas condições deverao 
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. 
Pacote com 30 unidades.

25.14342-0 Fralda descartável geriátrica, formato Aberta PCT MAXXI CONFORT 270,0000  34,9000  9.423,00
anatômico; tamanho M; não tóxico, 
composição interna de fibra de celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura externa impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade que avisa a hora da troca. Com 
validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a rotulagem. Pacote com 26 unidades.

25.14343-0 Fralda descartável geriátrica, formato Aberta PCT MAXXI CONFORT 270,0000  34,9000  9.423,00
anatômico; tamanho G; não tóxico, 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca.Com validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 22 unidades.

25.14344-0 Fralda descartável geriátrica, formato Aberta PCT MAXXI CONFORT 270,0000  34,9000  9.423,00
anatômico; tamanho EG; não tóxico 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com 
canais de distribuição para rápida absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca. Com validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 26 unidades.

25.14347-0 Fralda descartável infantil, formato Aberta PCT LIPY BABY 873,0000  34,9000  30.467,70
anatômico; tamanho G; não tóxico 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
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polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com 
canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca. Com 
validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 62 unidades

25.14341-0 Fralda descartável geriátrica; formato Reservada PCT MAXXI CONFORT 30,0000  34,9000  1.047,00
anatômico; tamanho P; não tóxico; 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura de externa 
impermeável confeccionado 
empolietileno; camada interna 
antialérgica; peso do usuário de 
descrito na embalagem; adesivo em 
termoplástico de polipropipolileno; 
polimero super absorvente; elástico 
nas pernas; fitas adesivas reguláveis 
para fixação; com 2 fitas; embalado 
em filme de polietileno; com validade 
mínima de 2 anos a contar da data de 
entrega; e suas condições deverao 
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. 
Pacote com 30 unidades.

25.14342-0 Fralda descartável geriátrica, formato Reservada PCT MAXXI CONFORT 30,0000  34,9000  1.047,00
anatômico; tamanho M; não tóxico, 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com 
canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca. Com 
validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 26 unidades.

25.14343-0 Fralda descartável geriátrica, formato Reservada PCT MAXXI CONFORT 30,0000  34,9000  1.047,00
anatômico; tamanho G; não tóxico, 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com 
canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca.Com 
validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 22 unidades.
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25.14344-0 Fralda descartável geriátrica, formato Reservada PCT MAXXI CONFORT 30,0000  34,9000  1.047,00
anatômico; tamanho EG; não tóxico 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com 
canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca. Com 
validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 26 unidades.

25.14347-0 Fralda descartável infantil, formato Reservada PCT LIPY BABY 97,0000  34,9000  3.385,30
anatômico; tamanho G; não tóxico 
composição interna de fibra de 
celulose, falso tecido e gel 
absorvente; cobertura externa 
impermeável; confeccionada com 
polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Com 
canais de distribuição para rápida 
absorção, com indicadores de umidade 
que avisa a hora da troca. Com 
validade mínima de 2 anos a contar da 
data de entrega; e suas condições 
deverão esta de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol 
GMC 36/2004 do IM referente a 
rotulagem. Pacote com 62 unidades

Valor Total do Fornecedor:        75.733,00

TACIBA, 11 de novembro de 2020

__________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista

Administração

__________________________________

AGUINALDO SANTOS DE OLIVEIRA 09747582805 

Patricia da Silva de Oliveira

Detentora da Ata


