
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      

CNPJ:

PRAÇA NASSIB NASSIF 

C.E.P.:

88.541.354/0001-94

98300-000

-

Palmeira das Missões - RS

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  157/2017 - PR

5078/2017

18/10/2017

26/10/2017

157/2017

Folha:  1/3

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  09/11/2017).

1290026

Código

UND

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Fraldas geriátricas Tam G, com as seguintes características: formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas

trilaminadas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para

maior rapidez  na absorção e melhor distribuição dp líquido (transfer- layer), flocos de

gel super absorventes para maiorabsorção e retenção de líquido, indicador de

umidade/ troca, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. Para peso de

70 a 80 kg  e cintura de  120 a 140 cm. Composição: polietileno, polipropileno, manta

com fibras de celulose virgem e gel, plímeros superabsorventes, fios de elastano, cola

hot melt, adesivo termoplásticos e fitas adesivas. (01-29-0026)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

209.000,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

..........................................

..........................................

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 1290027 UND

Fraldas geriátricas, Tam. M com as seguintes características: formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas

trilaminadas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para

maior rapidez  na absorção e melhor distribuição de líquido (transfer- layer), flocos de

gel super absorventes para maiorabsorção e retenção de líquido, indicador de

umidade/ troca, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. Para peso de

40 a 70 kg e cintura de 80 a 120 cm. Composição: polietileno, polipropileno, manta

com fibras de celulose virgem e gel, plímeros superabsorventes, fios de elastano, cola

hot melt, adesivo termoplásticos e fitas adesivas. (01-29-0027)

112.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      

CNPJ:

PRAÇA NASSIB NASSIF 

C.E.P.:

Unid

88.541.354/0001-94

98300-000

-

Palmeira das Missões - RS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  157/2017 - PR

Preço Unitário

5078/2017

18/10/2017

26/10/2017

157/2017

Preço Total

Folha:  2/3

3 1290028 UND

Fraldas geriátricas, Tam. EG com as seguintes características: formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas

trilaminadas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para

maior rapidez  na absorção e melhor distribuição de líquido (transfer- layer), flocos de

gel super absorventes para maiorabsorção e retenção de líquido, indicador de

umidade/ troca, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. Para peso

acima de 80 kg e cintura de 150 a 160 cm. Composição: polietileno, polipropileno,

manta com fibras de celulose virgem e gel, plímeros superabsorventes, fios de

elastano, cola hot melt, adesivo termoplásticos e fitas adesivas. (01-29-0028)

71.000,000                                                                                                       

4 1290029 UND

Fraldas geriátricas TAM P, com as seguintes características: formato anatômico,

barreiras laterais antivazamentos, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas

trilaminadas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para

maior rapidez  na absorção e melhor distribuição de líquido (transfer- layer), flocos de

gel super absorventes para maior absorção e retenção de líquido, indicador de

umidade/ troca, produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. Para peso

acima de 20kg a 40kg, cintura de 40 a 80cm. Composição: polietileno, polipropileno,

manta com fibras de celulose virgem e gel, plímeros superabsorventes, fios de

elastano, cola hot melt, adesivo termoplásticos e fitas adesivas. (01-29-0029)

6.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES      

CNPJ:

PRAÇA NASSIB NASSIF 

C.E.P.:

Unid

88.541.354/0001-94

98300-000

-

Palmeira das Missões - RS

Especificação Quantidade Marca Oferecida

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  157/2017 - PR

Preço Unitário

5078/2017

18/10/2017

26/10/2017

157/2017

Preço Total

Folha:  3/3

5 1290030 UND

Fraldas infantil XG p/ criança com deficiência, descartáveis, higiênicas, atóxicas,

focgel, formato anatômico, barreiras ativazamentos, sistema de absorção concentrada,

flocos de gel superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a

umidade para crianças com peso superior a 12 até 20kg. (01-29-0030)

6.000,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor


