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Ata:    12-3/2018
Pregão Presencial: 23/2018
Processo/Ano:    31/2018 Data da Licitação: 18/09/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de fórmulas infantis, suplementos alimentares, fraldas infantis e geriátricas e 
insumos para pacientes insulinodependente

Fornecedor: 4908 - J.A.MEDICAMENTOS R.F. EIRELI-ME

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
04.16179-0 Leite com Baixo Teor de Lactose - leite LT NINHO 1.000,0000  6,8000  6.800,00

integral com 90% menos lactose - 
Desenvolvido com o objetivo de atender 
às necessidades de quem sofre de 
intolerância à lactose. Embalagem de 1 
litro.

04.16180-0 LEITE DE SOJA - Embalagem de 1 litro, UN LIDER 300,0000  6,8000  2.040,00
isenta de impurezas, resistentes, não 
violados, resistentes. Deverá conter 
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF.

23.12868-0 Seringa descartável, estéril de plástico, UN LABOR 120.000,0000  0,2800  33.600,00
atóxica, capacidade 100UI, incolor com 
resistência mecânica, corpo cilíndrico, 
escalas em gravação indelével, de 0 a 
100UI com divisões de 2 em 2 unidades, 
com agulha hipodérmica acoplada no 
corpo da seringa, extremidade proximal 
de embolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica apirogenica, agulha de 
dimensões 12,7 x 0,33mm confeccionada 
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada 
polida, cilíndrica reta oca, bisel 
trifacetado, afiada, com canhão 
translucido, provida de protetor que 
permita perfeita adaptação do 
canhão,embalada em material que 
promova barreira microbiana e abertura 
asséptica.

25.14145-0 Fralda descartável geriátrica; formato UN TENA/CONFORT 15.000,0000  0,8900  13.350,00
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. 
As 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.

25.14147-0 Fralda descartável geriátrica, formato UN TENA/CONFORT 22.000,0000  1,0800  23.760,00
anatômico; tamanho G; não tóxico, 
composição interna de fibra de celulose, 
falso tecido e gel absorvente; cobertura 
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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. As condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 
36/2004 do IM referente a rotulagem.

25.14149-0 Fralda descartável infantil, formato UN MARDAN/EVOLUTIOM 10.000,0000  0,3200  3.200,00
anatômico; tamanho P; 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. As condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 
36/2004 do IM referente a rotulagem.

25.14151-0 Fralda descartável infantil, formato UN MARDAN/EVOLUTIOM 12.000,0000  0,4000  4.800,00
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. As condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 
36/2004 do IM referente a rotulagem.

25.14152-0 Fralda descartável infantil, formato UN MARDAN/EVOLUTION 10.000,0000  0,4300  4.300,00
anatômico; tamanho XG; 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. As condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 
36/2004 do IM referente a rotulagem.

Valor Total do Fornecedor:  91.850,00

TACIBA, 26 de Setembro de 2018.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
J.A.MEDICAMENTOS R.F. EIRELI-ME

Luiz Paulo de Assis Batista
Contratada
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