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Exercício:2018

4R Sistema                  Anexo Único - Pregão Presencial - 23/2018 - Ata Contrato nº 12/2018

Ata:    12/2018
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: 192 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
23.12866-0 Lanceta descartável para punção digital UN ADVANTIVE 120.000,0000  0,0390  4.680,00

em aço inox, bisel trifacetado embutido 
firmemente em corpo plástico ou outro 
material compatível, com tampa 
protetora de fácil remoção. Embalagem 
resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo 
externamente dados de fabricação, 
esterilização e procedência.

25.14148-0 Fralda descartável geriátrica, formato UN BIOFRAL 22.000,0000  1,1700  25.740,00
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. As condições 
deverão estar de acordo com a portaria 
nº 1480/90 MS, atendendo a Resol GMC 
36/2004 do IM referente a rotulagem.

25.14150-0 Fralda descartável infantil, formato UN MARJAN 20.000,0000  0,4500  9.000,00
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. 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:  39.420,00

TACIBA, 26 de Setembro de 2018.
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