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Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote Marca

00010195

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P

incontinência urinária severa, atóxica, hipoalergênica,

formato anatômico, com barreiras elásticas protetoras

antivazamento, 02 (duas) fitas adesivas e posicionáveis de

cada lado para fixação que não danifiquem a fralda quando

reajustada. cintura: 60 a 80 cm. peso do usuário: 20 a 40kg.

composição: polpa de celulose, polímero super absorvente

(gel), filme de polietileno, não tecido em polipropileno e

adesivo termoplástico. embalagem: plástica, não

transparente, contendo dados de identificação do

fabricante, datas de fabricação e validade e número do lote.

apresentar no ato da proposta ficha técnica do produto

emitido pelo fabricante; apresentar testes e laudo de

irritabilidade cutânea primária, irritabilidade cutânea

acumulativa e sensibilização; apresentar avaliação

microbiológica conforme portaria nº 1.480, de 31/12/1990,

do ministério da saúde.

11.500,000

0

10.000,0

0
1,1500UN00001 00001

TENA

CONFORT/

BIOFRAL

00012095

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M

incontinência urinária severa, atóxica, hipoalergênica,

formato anatômico, com barreiras elásticas protetoras

antivazamento, 02 (duas) fitas adesivas e posicionáveis de

cada lado para fixação que não danifiquem a fralda quando

reajustada. cintura: 65 a 120 cm. peso do usuário: 40 a 70

kg. composição: polpa de celulose, polímero super

absorvente (gel), filme de polietileno, não tecido em

polipropileno e adesivo termoplástico. embalagem: plástica,

não transparente, contendo dados de identificação do

fabricante, datas de fabricação e validade e número do lote.

apresentar no ato da proposta ficha técnica do produto

emitido pelo fabricante; apresentar testes e laudo de

irritabilidade cutânea primária, irritabilidade cutânea

acumulativa e sensibilização; apresentar avaliação

microbiológica conforme portaria nº 1.480, de 31/12/1990,

do ministério da saúde.

14.160,000

0

12.000,0

0
1,1800UN00002 00002

TENA

CONFORT/

BIOFRAL

00012096

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G

incontinência urinária severa, atóxica, hipoalergênica,

formato anatômico, com barreiras elásticas protetoras

antivazamento, 02 (duas) fitas adesivas e posicionáveis de

cada lado para fixação que não danifiquem a fralda quando

reajustada. cintura: 100 a 150 cm. peso do usuário: 70 a 90

kg. composição: polpa de celulose, polímero super

absorvente (gel), filme de polietileno, não tecido em

polipropileno e adesivo termoplástico. embalagem: plástica,

parente, contendo dados de identificação do fabricante,

datas de fabricação e validade e número do lote. apresentar

no ato da proposta ficha técnica do produto emitido pelo

fabricante; apresentar testes e laudo de irritabilidade

cutânea primária, irritabilidade cutânea acumulativa e

sensibilização; apresentar avaliação microbiológica

conforme portaria nº 1.480, de 31/12/1990, do ministério da

saúde.

45.900,000

0

30.000,0

0
1,5300UN00003 00003

TENA

CONFORT/

BIOFRAL

00017480

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO XG

fralda descartável geriátrica, tamanho extragrande,

incontinência urinária severa, atóxica, hipoalergênica,

30.420,000

0

18.000,0

0
1,6900UN00004 00004

TENA

CONFORT/

BIOFRAL
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formato anatômico, com barreiras elásticas protetoras

antivazamento, 02 (duas) fitas adesivas e posicionáveis de

cada lado para fixação que não danifiquem a fralda quando

reajustada. cintura: 120 a 170 cm. peso do usuário: acima

de 80 kg. composição: polpa de celulose, polímero super

absorvente (gel), filme de polietileno, não tecido em

polipropileno e adesivo termoplástico. embalagem: plástica,

não transparente, contendo dados de identificação do

fabricante, datas de fabricação e validade e número do lote.

apresentar no ato da proposta ficha técnica do produto

emitido pelo fabricante; apresentar testes e laudo de

irritabilidade cutânea primária, irritabilidade cutânea

acumulativa e sensibilização; apresentar avaliação

microbiológica conforme portaria nº 1.480, de 31/12/1990,

do ministério da saúde.

Total do Fornecedor:  101.980,00

Total Geral:  101.980,00
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