
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      CNPJ:PRAÇA NASSIB NASSIF C.E.P.: 88.541.354/0001-9498300-000 - Palmeira das Missões - RS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  66/2015 - PR 2965/201502/06/201505/06/201566/2015

Folha:  1/2

1Item
Fornecedor:Endereço:Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  25/06/2015).

1290001Código UNDUnid
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Fraldas Geriátricas, tamanho G, com as seguintes características: Indicador deumidade, formato anatômico, barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redor daspernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, comsistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido(transfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção e retenção delíquido, reduzindo a umidade. Para peso de 70 a 90 Kg e cintura de 80 a 150 cm.(01-29-0001)

Especificação
Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................9.646,000Quantidade                                     Marca Oferecida

Telefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário
..............................................................................................................................                                 Preço Total

2 1290002 UND Fraldas Geriátricas, tamanho M, com as seguintes características: Indicador deumidade, formato anatômico, barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redor daspernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, comsistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido(transfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção e retenção delíquido, reduzindo a umidade. Para peso de 40 a 70 Kg e cintura de 70 a 120 cm.(01-29-0002) 8.200,000                                                                                                       
3 1290003 UND Fraldas Geriátricas adulto, tamanho GG, com as seguintes características: Indicadorde umidade, formato anatômico, barreiras laterais anti vazamento, elástico ao redordas pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, comsistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido(transfer-layer) flocos de gel super absorventes para maior absorção e retenção delíquido, reduzindo a umidade. Para peso acima de 90 Kg e cintura de 110 a 165 cm.(01-29-0003) 2.430,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      CNPJ:PRAÇA NASSIB NASSIF C.E.P.:

Unid
88.541.354/0001-9498300-000 - Palmeira das Missões - RS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  66/2015 - PR
Preço Unitário

2965/201502/06/201505/06/201566/2015
Preço TotalFolha:  2/24 1290004 UND Fraldas Geriátricas juvenil GG (criança com deficiência), com as seguintes descrições:Descartáveis, higiênicas, atóxicas, focgel, formato anatômico, barreirasantivazamentos, sistema de absorção concentrada, flocos de gel super absorventespara maior absorção e retenção de líquidos, reduzindo a umidade para crianças compeso superior a 20 Kg. (01-29-0004) 173,000                                                                                                       5 1290005 UND Fralda descartável Infantil, tamanho G, com as seguintes descrições: Barreida lateraise antivazamento, fita multiuso ajustável, elástico ajustáveis nas pernas, frentedecorativa, corte anatômico. (01-29-0005) 5.940,000                                                                                                       6 1290006 UND Fralda descartável Infantil, tamanho XG, com as seguintes descrições: Barreidalaterais e antivazamento, fita multiuso ajustável, elástico ajustáveis nas pernas, frentedecorativa, corte anatômico. (01-29-0006) 2.970,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


