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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/CISAMREC/2021 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC 
 

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente 
pregão, homologo o presente pregão eletrônico e autorizo a despesa, para cada empresa 
vencedora, conforme abaixo: 

 

Resultado da Homologação: 
 

FORNECEDOR: 92.037.480/0001-83 Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 
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Descrição Marca Modelo QTD Unid. 
Valor 
Un R$ 

Valor Total R$ 

2 2 

Fralda Descartável adulto tamanho M formato 
anatômico, de uso único. Devem apresentar 
elásticos com barreiras altas nas pernas para 
evitar vazamentos laterais, fitas adesivas 
duplas reposicionáveis para melhor 
aderência. Composição: Fibras de celulose, 
papel absorvente, fibras de polipropileno, 
polímeros termoplásticos, polímeros 
superabsorventes, filme de polietileno e 
elástico, com Aloe Vera e indicador de 
umidade. Cintura de 70-120cm e peso 40kg 
até 75kg. Obs.: as fraldas devem ser isentas 
de sujidades e suportar o mínimo de 500 ml 
de líquido sem esfarelamento e criação de 
grumos do papel absorvente. Pacote com no 
máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 
proposta cópia impressa dos laudos de 
análise microbiológica e capacidade de 
absorção dentro do prazo de validade. 

WF 
MASTER 
CONFORT 

WF 
MASTER 
CONFORT 

260.000 Unidade R$ 0,91 R$ 236.600,00 

5 5 

Fralda Descartável adulto tamanho XG-EG 
formato anatômico, de uso único. Devem 
apresentar elásticos com barreiras altas nas 
pernas para evitar vazamentos laterais, fitas 
adesivas duplas reposicionáveis para melhor 
aderência. Composição: Fibras de celulose, 
papel absorvente, fibras de polipropileno, 
polímeros termoplásticos, polímeros 
superabsorventes, filme de polietileno e 
elástico, com Aloe Vera e indicador de 
umidade. Cintura acima de 150cm e peso 
acima 110kg. Obs.: as fraldas devem ser 
isentas de sujidades e suportar o mínimo de 
500 ml de líquido sem esfarelamento e 
criação de grumos do papel absorvente. 
Pacote com no máximo 10 unidades.  
Apresentar junto a proposta cópia impressa 
dos laudos de análise microbiológica e 
capacidade de absorção dentro do prazo de 
validade. 

WF 
MASTER 
CONFORT 

WF 
MASTER 
CONFORT 

390.000 Unidade R$ 1,17 R$ 456.300,00 

7 7 

Fralda descartável infantil tamanho M, devem 
apresentar elásticos nas pernas para evitar 
vazamentos. Composição: Fibras de 
Celulose, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímeros superabsorventes, fita 
reposicionável, filme de polietileno e elástico. 
Peso 5kg até 9,5kg. Obs.: as Fraldas devem 
ser isentas de sujidades e suportar o mínimo 
de 200 ml de líquido sem esfarelamento e 
criação de grumos do papel absorvente. 
Apresentar junto a proposta cópia impressa 

NOSSO 
BEBÊ 

NOSSO 
BEBÊ 

31.000 Unidade R$ 0,54 R$ 16.740,00 
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dos laudos de análise microbiológica e 
capacidade de absorção dentro do prazo de 
validade. 

TOTAL DO FORNECEDOR >>>>> R$ 709.640,00 
         

FORNECEDOR: 23.720.752/0001-22 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 
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Descrição Marca Modelo QTD Unid. 
Valor 
Un R$ 

Valor Total R$ 

1 1 

Fralda Descartável adulto tamanho P formato 
anatômico, de uso único. Devem apresentar 
elásticos com barreiras altas nas pernas para 
evitar vazamentos laterais, fitas adesivas 
duplas reposicionáveis para melhor 
aderência. Composição: Fibras de celulose, 
papel absorvente, fibras de polipropileno, 
polímeros termoplásticos, polímeros 
superabsorventes, filme de polietileno e 
elástico, com Aloe Vera e indicador de 
umidade. Cintura de 70-90cm e peso 30kg até 
45kg. Obs.: as fraldas devem ser isentas de 
sujidades e suportar o mínimo de 500 ml de 
líquido sem esfarelamento e criação de 
grumos do papel absorvente. Pacote com no 
máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 
proposta cópia impressa dos laudos de 
análise microbiológica e capacidade de 
absorção dentro do prazo de validade. 

JARDIM PREMIUM 150.000 Unidade R$ 0,98 R$ 147.000,00 

11 11 

Fralda descartavel adulto tamanho XXG.  
Devem apresentar elásticos com barreiras 
altas nas pernas para evitar vazamentos 
laterais, fitas adesivas duplas reposicionáveis 
para melhor aderência. Composição: Fibras 
de celulose, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímeros superabsorventes, filme de 
polietileno e elástico, com Aloe Vera e 
indicador de umidade. Peso acima de 140kg , 
cintura acima de 160cm. Obs.: as fraldas 
devem ser isentas de sujidades e suportar o 
mínimo de 200 ml de líquido sem 
esfarelamento e criação de grumos do papel 
absorvente. Pacote com no máximo 10 
unidades.  Apresentar junto a proposta cópia 
impressa dos laudos de análise 
microbiológica e capacidade de absorção 
dentro do prazo de validade. 

JARDIM PREMIUM 23.000 Unidade R$ 2,92 R$ 67.160,00 

TOTAL DO FORNECEDOR >>>>> R$ 214.160,00 
         

FORNECEDOR: 11.145.401/0001-56 L A DALLA PORTA JUNIOR 
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Descrição Marca Modelo QTD Unid. 
Valor 
Un R$ 

Valor Total R$ 
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6 6 

Fralda descartável infantil tamanho P, devem 
apresentar elásticos nas pernas para evitar 
vazamentos. Composição: Fibras de 
Celulose, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímeros superabsorventes, fita 
reposicionável, filme de polietileno e elástico. 
Peso máximo de 6kg até 7,5kg. Obs.: as 
Fraldas devem ser isentas de sujidades e 
suportar o mínimo de 200 ml de líquido sem 
esfarelamento e criação de grumos do papel 
absorvente. Apresentar junto a proposta cópia 
impressa dos laudos de análise 
microbiológica e capacidade de absorção 
dentro do prazo de validade. 

MARDAM 
BABY 
WILLY 
FOR KIDS 

17.000 Unidade R$ 1,20 R$ 20.400,00 

8 8 

Fralda descartável infantil tamanho G, devem 
apresentar elásticos nas pernas para evitar 
vazamentos. Composição: Fibras de 
Celulose, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímeros superabsorventes, fita 
reposicionável, filme de polietileno e elástico. 
Peso 9kg até 12,5kg. Obs.: as Fraldas devem 
ser isentas de sujidades e suportar o mínimo 
de 200 ml de líquido sem esfarelamento e 
criação de grumos do papel absorvente. 
Apresentar junto a proposta cópia impressa 
dos laudos de análise microbiológica e 
capacidade de absorção dentro do prazo de 
validade. 

MARDAM 
BABY 
WILLY 
FOR KIDS 

18.000 Unidade R$ 1,99 R$ 35.820,00 

9 9 

Fralda descartável infantil tamanho GG, 
devem apresentar elásticos nas pernas para 
evitar vazamentos. Composição: Fibras de 
Celulose, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímeros superabsorventes, fita 
reposicionável, filme de polietileno e elástico. 
Peso 12kg até 17kg. Obs.: as Fraldas devem 
ser isentas de sujidades e suportar o mínimo 
de 200 ml de líquido sem esfarelamento e 
criação de grumos do papel absorvente. 
Apresentar junto a proposta cópia impressa 
dos laudos de análise microbiológica e 
capacidade de absorção dentro do prazo de 
validade. 

MARDAM 
BABY 
WILLY 
FOR KIDS 

33.000 Unidade R$ 1,09 R$ 35.970,00 

TOTAL DO FORNECEDOR >>>>> R$ 92.190,00 
         

FORNECEDOR: 04.718.347/0001-25 Longevitá Produtos Higiênicos Ltda 
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Descrição Marca Modelo QTD Unid. 
Valor 
Un R$ 

Valor Total R$ 

3 3 

Fralda Descartável adulto tamanho G formato 
anatômico, de uso único. Devem apresentar 
elásticos com barreiras altas nas pernas para 
evitar vazamentos laterais, fitas adesivas 
duplas reposicionáveis para melhor 
aderência. Composição: Fibras de celulose, 
papel absorvente, fibras de polipropileno, 
polímeros termoplásticos, polímeros 
superabsorventes, filme de polietileno e 
elástico, com Aloe Vera e indicador de 
umidade. Cintura de 100-150cm e peso 70kg 
até 90kg. Obs.: as fraldas devem ser isentas 
de sujidades e suportar o mínimo de 500 ml 
de líquido sem esfarelamento e criação de 
grumos do papel absorvente. Pacote com no 
máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 
proposta cópia impressa dos laudos de 
análise microbiológica e capacidade de 
absorção dentro do prazo de validade. 

LONGEVITÁ POPFRAL 540.000 Unidade R$ 1,03 R$ 556.200,00 
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Criciúma (SC), 11 de março de 2021. 

 
ROQUE SALVAN 

Diretor Executivo do CISAMREC 
Autoridade Competente 

4 4 

Fralda Descartável adulto tamanho GG 
formato anatômico, de uso único. Devem 
apresentar elásticos com barreiras altas nas 
pernas para evitar vazamentos laterais, fitas 
adesivas duplas reposicionáveis para melhor 
aderência. Composição: Fibras de celulose, 
papel absorvente, fibras de polipropileno, 
polímeros termoplásticos, polímeros 
superabsorventes, filme de polietileno e 
elástico, com Aloe Vera e indicador de 
umidade. Cintura acima de 150cm e peso 
acima 90kg. Obs.: as fraldas devem ser 
isentas de sujidades e suportar o mínimo de 
500 ml de líquido sem esfarelamento e 
criação de grumos do papel absorvente. 
Pacote com no máximo 10 unidades.  
Apresentar junto a proposta cópia impressa 
dos laudos de análise microbiológica e 
capacidade de absorção dentro do prazo de 
validade. 

LONGEVITÁ POPFRAL 760.000 Unidade R$ 1,18 R$ 896.800,00 

TOTAL DO FORNECEDOR >>>>> R$ 1.453.000,00 
         

FORNECEDOR: 18.712.730/0001-80 Maycon Will Eireli  
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Descrição Marca Modelo QTD Unid. 
Valor 
Un R$ 

Valor Total R$ 

10 10 

Fralda descartável INFANTO JUVENIL. 
Devem apresentar elásticos com barreiras 
altas nas pernas para evitar vazamentos 
laterais, fitas adesivas duplas reposicionáveis 
para melhor aderência. Composição: Fibras 
de celulose, papel absorvente, fibras de 
polipropileno, polímeros termoplásticos, 
polímeros superabsorventes, filme de 
polietileno e elástico, com Aloe Vera e 
indicador de umidade. Peso 20kg até 33kg. 
Obs.: as fraldas devem ser isentas de 
sujidades e suportar o mínimo de 200 ml de 
líquido sem esfarelamento e criação de 
grumos do papel absorvente. Pacote com no 
máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 
proposta cópia impressa dos laudos de 
análise microbiológica e capacidade de 
absorção dentro do prazo de validade. 

Bigfral 
juvenil 

Bigfral 
juvenil 

37.000 Unidade R$ 2,33 R$ 86.210,00 

TOTAL DO FORNECEDOR >>>>> R$ 86.210,00 

         

TOTAL GERAL DA ATA >>>>> Qtde de 
Fraldas 

2.259.000  Total 
Geral R$ 2.555.200,00 


