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 RELAÇÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

Pregão Presencial 
Nº 93/2019 - PR

Processo Adm. (PA): 2882/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - PMPA    
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES           
DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS                  

CNPJ: 31844999000117
RUA SEBASTIÃO DE LACERDA                          
C.E.P.: 26950000  - RJ

Folha: 1/4

31.844.999.0001-17

 (em Reais R$)

 Unid.  Preço Unitário  Total do Item Descto(%) Quantidade

 100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA
1 . ,3631141 - FRALDA - Fralda descartável Infantil, tamanho

Pequeno.\nComposição: Polpa de celulose, polimero
superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não
tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras
bicomponentes e fibras poliéster, fios de elastano, adesivo
termoplástico, Aloe Vera e fragrância. \nApresenta barreiras
antivazamento, formato anatômico, flocos de gel
superabsorventes, que garantem maior absorção e retenção de
líquidos, difusor de líquido spum layer e fitas adesivas
reposicionáveis. \nPeso recomendado até 7 kg\nNovo formato
anatômico ;Proteção por até 10 horas ; Dermatologicamente
testado.\nNa embalagem deverão estar impressos todos os dados
do fabricante, lote e validade. Devendo atender às normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou
INMETRO;\n(Padrão Cremer, Pompom ou superior).   MARCA:
BABY KIDS

UNIDADE             1.036,8040,002.880

2 . ,3631142 - FRALDA - Fralda descartável Infantil, tamanho médio.
\nComposição: Polpa de celulose, polimero superabsorvente, filme
de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de
polipropileno, não tecido de fibras bicomponentes e fibras
poliéster, fios de elastano, adesivo termoplástico, Aloe Vera e
fragrância. \nApresenta barreiras antivazamento, formato
anatômico, flocos de gel superabsorventes, que garantem maior
absorção e retenção de líquidos, difusor de líquido spum layer e
fitas adesivas reposicionáveis. \nPeso recomendado de  7 kg à
10kg.\nNovo formato anatômico ;Proteção por até 10 horas ;
Dermatologicamente testado.\nNa embalagem deverão estar
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Devendo
atender às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) e/ou INMETRO;\n(Padrão Cremer, Pompom ou
superior).   MARCA: BABY KIDS

UNIDADE             1.036,8050,002.880

3 . ,4331143 - FRALDA - Fralda descartável Infantil, tamanho
Grande.\nComposição: Polpa de celulose, polimero
superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não
tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras
bicomponentes e fibras poliéster, fios de elastano, adesivo
termoplástico, Aloe Vera e fragrância. \nApresenta barreiras
antivazamento, formato anatômico, flocos de gel
superabsorventes, que garantem maior absorção e retenção de
líquidos, difusor de líquido spum layer e fitas adesivas
reposicionáveis. \nPeso recomendado de 10 À 13kg.\nNovo
formato anatômico ;Proteção por até 10 horas ;
Dermatologicamente testado.\nNa embalagem deverão estar
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Devendo
atender às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) e/ou INMETRO;\n(Padrão Cremer, Pompom ou
superior).   MARCA: BABY KIDS

UNIDADE             1.238,4044,152.880
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31.844.999.0001-17
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 Unid.  Preço Unitário  Total do Item Descto(%) Quantidade

 100% EMBALAGENS DIST. ALÉM PARAÍBA LTDA
4 . ,4731144 - FRALDA - Fralda descartável Infantil, tamanho extra

grande (XG).\nComposição: Polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não
tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras
bicomponentes e fibras poliéster, fios de elastano, adesivo
termoplástico, Aloe Vera e fragrância. \nApresenta barreiras anti
vazamento, formato anatômico, flocos de gel superabsorventes,
que garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de
líquido spum layer e fitas adesivas reposicionáveis. \nPeso
recomendado: de 13kg à 16kg.\nNovo formato anatômico;
Proteção por até 10 horas ; Dermatologicamente testado.\nNa
embalagem deverão estar impressos todos os dados do
fabricante, lote e validade. Devendo atender às normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou
INMETRO;\n(Padrão Cremer, Pompom ou superior).   MARCA:
BABY KIDS

UNIDADE             3.045,6050,006.480

Total do Fornecedor: 6.357,60

 CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
5 . ,6431145 - FRALDA - Fralda Infantil tamanho SXG \nPeso: acima de

13kg\nCom sistema de fechamento reajustável; capacidade de
absorção de até 12 horas; \nCamada superabsorvente que
contribui para maior distribuição do xixi evitando retorno de líquido.
\nBarreiras Anti vazamento.\nComposição: Polpa de celulose,
polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de
polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de
fibras bicomponentes e fibras poliéster, fios de elastano, adesivo
termoplástico e Aloe Vera. \nNa embalagem deverão estar
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Devendo
atender às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) e/ou INMETRO;\n(Padrão Cremer, Pompom ou
superior).   MARCA: ESTRELINHA

UNIDADE             1.536,0048,382.400

6 . ,9031146 - FRALDA - Fralda descartável Geriátrica  tamanho
Pequeno\nPequeno : Cintura até 80 cm.\nPeso até 40 kg com 10
unidades.\nPara uso geriátrico  e Incontinência
Urinária.\nComposição: Gel Superabsorvente,  Fitas adesivas:
Duplas e reajustáveis para um melhor ajuste. Elásticos nas
pernas.Desenho anatômico: Barreiras antivazamento; Canaletas
absorventes: Proteção extra contra vazamentos; Flocos de gel:
Excelente absorção de líquidos, menor umidade, maior conforto.
Com canais de distribuição de líquidos.Na embalagem deverão
estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.
(Padrão: Masterfral, Alpha Soft  ou superior).   MARCA: ALFA
SOFT

UNIDADE             3.240,0038,773.600
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 Unid.  Preço Unitário  Total do Item Descto(%) Quantidade

 CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
7 . ,9031147 - FRALDA - Fralda GERIÁTRICA tamanho  Médio \nMédio:

Cintura Até 120 cm.\nPeso de 40 a 70 kg.\nPara uso geriátrico;  e
Incontinência Urinária.\nComposição: Gel Superabsorvente,  Fitas
adesivas: Duplas e reajustáveis para um melhor ajuste. Elásticos
nas pernas. Desenho anatômico: Barreiras antivazamento;
Canaletas absorventes: Proteção extra contra vazamentos; Flocos
de gel: Excelente absorção de líquidos, menor umidade, maior
conforto. Com canais de distribuição de líquidos. Na embalagem
deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e
validade. (Padrão: Masterfral, Alpha Soft  ou superior).   MARCA:
ALFA SOFT

UNIDADE             10.800,0031,2912.000

8 . ,9031148 - FRALDA - Fralda \nGERIÁTRICA  tamanho
Grande\nGrande : Cintura de 120 a 150 cm.\nPeso de 70 a 80
kg.\nPara uso geriátrico e Incontinência Urinária.\nComposição:
Gel Superabsorvente,  Fitas adesivas: Duplas e reajustáveis para
um melhor ajuste. Elásticos nas pernas. Desenho anatômico:
Barreiras anti vazamento; Canaletas absorventes: Proteção extra
contra vazamentos; Flocos de gel: Excelente absorção de líquidos,
menor umidade, maior conforto. Com canais de distribuição de
líquidos. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados
do fabricante, lote e validade. (Padrão: Masterfral, Alpha Soft  ou
superior).   MARCA: ALFA SOFT

UNIDADE             21.600,0040,3924.000

Total do Fornecedor: 37.176,00

 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI
9 . ,9031149 - FRALDA - Fralda   GERIÁTRICA tamanho

Extra-Grande\nExtra grande : Cintura de 150 a 160 cm.\nPeso
acima de 80 kg.\nPara uso geriátrico  e Incontinência
Urinária.\nComposição: Gel Superabsorvente,  Fitas adesivas:
Duplas e reajustáveis para um melhor ajuste. Elásticos nas pernas
.Desenho anatômico: Barreiras antivazamento; Canaletas
absorventes: Proteção extra contra vazamentos; Flocos de gel:
Excelente absorção de líquidos, menor umidade, maior conforto.
Com canais de distribuição de líquidos. Na embalagem deverão
estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.
(Padrão: Masterfral, Alpha Soft  ou superior).   MARCA: ALFAMA

UNIDADE             23.760,0048,5726.400

Total do Fornecedor: 23.760,00

 CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
10 . 22,1331150 - FRALDA - Fralda descartável, com floc-gel, contendo

barreira anti vazamento, adesiva, elástico. Com fitas adesivas abre
e fecha quantas vezes precisar, camada superabsorvente, flocos
de super gel e barreiras antivazamento. 12 horas de proteção.
Atende crianças de  15 à 24kg.\nPaciente Emerson da Silva
Siqueira com Ofício da Defensoria Pública e prescrição
médica.\n(Referência: Pompom Grandinhos Protel Baby).
MARCA: POMPOM

PACOTE              3.983,405,02180
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 (em Reais R$)

 Unid.  Preço Unitário  Total do Item Descto(%) Quantidade

 CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA
11 . 19,9931151 - FRALDA - Fralda Geriátrica, descartável, tamanho M,

com até 8h de proteção, especial para cuidado da incontinência
urinária, com gel superabsorvente, difusor de líquidos, canais de
rápida absorção, barreiras anti vazamento aliados a seu formato
anatômico, indicador de umidade  e aloe vera, hipoalergênico,
dermatologicamente testado, com fitas adesivas reposicionáveis
que garantem o ajuste perfeito ao corpo. (Referência: BIG FRAL
PLUS M)\nPaciente Thayane da Costa Arigó <hifengrande>
Mandado Judicial e prescrição médica com esta
especificação.\nPaciente  Lucas Mello Duarte <hifengrande>
Ofício da Defensoria Pública e prescrição médica com esta
especificação. Paciente: Isabela Carius.   MARCA: BIG FRAL
PLUS

PACOTE              8.875,56,24444

Total do Fornecedor: 12.858,96

Total Geral: 80.152,56




