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Vencedor HOLY MED COM PROD MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME

CNPJ 10.696.551/0001-95

Endereço Rua Samuel Levy, 274 - AQUIDABAN - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29308100

Contato 2835228169      vendas@holymed.com.br

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO G

Ítem Marca

00001

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO G
formato anatomico, alto grau de absorvencia, possuir camada
interna de gel, retentor de umidade, composto por fibras de
celulose antialergica atoxica, barreira contra vazamentos e no
minimo 03 fios de elastico e 02 fitas adesivas de cada lado, o
produto deverá ser acondicionado em embalagens impermeavel.
acondicionadas em pacotes de no minimo 8 unidades constar
externamente identificação, fabricação, validade, lote e
procedencia. similar ou igual à marca plenitude

16.128,001.400,00 11,5200PCT  00002

Total do Lote:  16.128,00

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO M

Ítem Marca

00002

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO M
formato anatomico, alto grau de absorvencia, possuir camada
interna de gel, retentor de umidade, composto por fibras de
celulose antialergica atoxica, barreira contra vazamentos e no
minimo 03 fios de elastico e 02 fitas adesivas de cada lado, o
produto deverá ser acondicionado em embalagens impermeavel.
acondicionadas em pacotes de no minimo 8 unidades constar
externamente identificação, fabricação, validade, lote e
procedencia. similar ou igual à marca plenitude

9.216,00800,00 11,5200PCT  00001

Total do Lote:  9.216,00

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003  FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO XG

Ítem Marca

00003

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA (ADULTO) TAMANHO XG
fralda descartável geriátrica grande tamanho extra grande (xg),
formato anatômico, alto grau de absorvência, possuir camada
interna de gel, retentor de umidade, composto por fibras de
celulose antialérgica atóxica, barreira contra vazamentos e no
mínimo 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado, o
produto deverá ser a embalagem impermeável. acondicionadas em
pacotes com no minimo de 07 unidades. constar externamente
identificação, fabricação, validade, lote e procedência.    similar ou
igual às marcas: bigfral plus; biofral confort plus e clin off.

11.935,001.100,00 10,8500PCT  00003

Total do Lote:  11.935,00

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA

Ítem Marca

00004

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA
fralda infantil - tamanho pequeno – contendo no minimo 11
unidades por pacote: formato anatômico de cintura ajustável.
dotada de recortes nas pernas, fios de elástico e fitas adesivas
de cada lado possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos.
camada interna (gel) e externa perfeitamente sobreposta, com
bordas unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando
seu deslocamento durante o uso. ser isenta de substâncias
alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção adequadas
a sua finalidade. o revestimento externo deverá ser

488,4060,00 8,1400PCT  00004
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confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno, com
espessura, flexibilidade e resistências adequadas. ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente impregnada de
substância aderente antialérgica possuindo nas extremidades
pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio.  similar ou igual às marcas: turma da mônica;
pampers supersec e personal.

Total do Lote:  488,40

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00006  FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M

Ítem Marca

00006

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M
fralda infantil - tamanho médio - contendo mínimo 09 unidades por
pacote: formato anatômico de cintura ajustável. dotada de
recortes nas pernas, fios de elástico e fitas adesivas de cada
lado possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. camada
interna (gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu
deslocamento durante o uso. ser isenta de substâncias
alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção adequadas
a sua finalidade. o revestimento externo deverá ser
confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno, com
espessura, flexibilidade e resistências adequadas. ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente impregnada de
substância aderente antialérgica possuindo nas extremidades
pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio.   similar ou igual às marcas turma da mônica;
pampers supersec e personal.

448,2060,00 7,4700PCT  00005

Total do Lote:  448,20

Total do Fornecedor:  38.215,60
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Vencedor CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

CNPJ 06.098.484/0001-30

Endereço Avenida Celeste Fae, 793 - NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - LINHARES - ES - CEP: 29900523

Contato 2733713132      distribuidoraceleste@hotmail.com

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G

Ítem Marca

00005

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G
fralda infantil - tamanho grande - contendo no minimo 09 unidades
por pacote: formato anatômico de cintura ajustável. dotada de
recortes nas pernas, fios de elástico e fitas adesivas de cada
lado possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. camada
interna (gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu
deslocamento durante o uso. ser isenta de substâncias
alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção adequadas
a sua finalidade. o revestimento externo deverá ser
confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno, com
espessura, flexibilidade e resistências adequadas. ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente impregnada de
substância aderente antialérgica possuindo nas extremidades
pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio. similar ou igual às marcas: turma da mônica;
pampers supersec e personal.

1.892,00220,00 8,6000PCT  00006

Total do Lote:  1.892,00

Lote    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00007  FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG

Ítem Marca

00007

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG
fralda infantil - tamanho xg - contendo no minimo 08 unidades por
pacote: formato anatômico de cintura ajustável. dotada de
recortes nas pernas, fios de elástico e fitas adesivas de cada
lado possibilitando ajuste perfeito e livre de vazamentos. camada
interna (gel) e externa perfeitamente sobreposta, com bordas
unidas entre si, fixando a camada intermediária, evitando seu
deslocamento durante o uso. ser isenta de substâncias
alergênicas ou tóxicas, apresentar maciez e absorção adequadas
a sua finalidade. o revestimento externo deverá ser
confeccionado em plástico apropriado do tipo filme polietileno, com
espessura, flexibilidade e resistências adequadas. ser dotada de
faixa multi ajustável (abre/fecha) devidamente impregnada de
substância aderente antialérgica possuindo nas extremidades
pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o
fácil manuseio.    similar ou igual às marcas: turma da mônica;
pampers supersec e personal.

1.720,00200,00 8,6000PCT  00007

Total do Lote:  1.720,00

Total do Fornecedor:  3.612,00

Total Geral:  41.827,60
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