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HOMOLOGO o Processo Licitatório N° 141/2020- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS (GERIÁTRICAS E INFANTIL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE GOIANA – PERNAMBUCO e ADJUDICO seu objeto às empresas a seguir relacionadas, por apresentarem o 

menor preço por lote ofertado: 

 

1- MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME, CNPJ N° 34.351.431/0001-14, estabelecida à Rua Rio Xingu, 

nº 305, Ibura de Baixo, Recife/PE - CEP 51.240-040, fones (81) 3037-1316 / (81) 98689-2987, pelo valor total de R$ 

198.540,00 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta reais), conforme abaixo detalhado: 

Lotes ESPECIFICAÇÃO Apres Quant 
Valor 

Unitário 
TOTAL 

01 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G - Para 
crianças de 10 a 13 kg. Com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno, fitas adesivas com adesivos termo 
plásticos, elásticos nas laterais. Composição: polpa de 
celulose, polímero super absorvente, filme de 
polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras 
de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster, 
elásticos, perfume, extrato de aloevera, álcool 
estearílico, conteúdo têxtil: cobertura interna cobertura 
externa, barreiras laterais: 100% polipropileno, elástico 
nas laterais e cintura: 30% elastômetro: 70% 
polipropileno) - Fornecimento em embalagens com 8 a 
12 unidades. 
Marca: FOFURA 

UND 70.000  R$ 0,56   R$ 39.200,00  

02 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M - Para 
crianças de 5 a 9 kg, com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais. Composição: 
(polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de 
polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras 
de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster, 
adesivo termoplástico, elásticos, perfume, extrato de 
aloevera, álcool estearílico, petrolato. Conteúdo têxtil: 
cobertura interna, cobertura externa e barreiras laterais 
- 100%, polipropileno. Laterais elásticos e cintura - 30%, 
elastômetro e 70% polipropileno). Fornecimento: 
Pacotes com 08 a 12 unidades. 
Marca: FOFURA 

UND 50.000  R$ 0,47   R$ 23.500,00  

04 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO “EG” - Para 
crianças acima de 13kg. Com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais. Composição: polpa 
de celulose, polímero superabsorvente, filme de 
polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras 
de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster, 
adesivo termoplástico, elásticos, perfume, extrato de 
aloevera, álcool estearílico, petrolato. Conteúdo têxtil: 
cobertura interna, cobertura externa e barreiras laterais 
– Apresentação: Fornecer em Pacotes com 8 a 12 
unidades. 
Marca: FOFURA 

UND 100.000  R$ 0,66   R$ 66.000,00  
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14 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO “XXG” - 
Para crianças com 15kg ou mais. Com barreiras 
antivazamento, camada anti-retorno fitas adesivas com 
adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais. 
Composição: polpa de celulose, polímero super 
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, 
não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de 
fibras de poliéster, adesivo termoplástico, elásticos, 
perfume, extrato de aloevera, álcool estearílico, 
petrolato. Conteúdo têxtil: cobertura interna, cobertura 
externa e barreiras laterais - Apresentação: Pacotes com 
08 ou 10 unidades. 
Marca: FOFURA 

UND 75.000  R$ 0,93   R$ 69.750,00  

 

2- ANTONIO DA COSTA VAZ NETO EPP, CNPJ N° 12.856.308/0001-12, estabelecida à Rua Antônio Rangel, nº 248, 

Encruzilhada, Recife/PE - CEP 52.030-090, fones (81) 3221-4560 / (81) 9 9696-4037, pelo valor total de R$ 118.700,00 (cento 

e dezoito mil e setecentos reais), conforme abaixo detalhado: 

Lotes ESPECIFICAÇÃO Apres Quant 
Valor 

Unitário 
TOTAL 

03 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO “P” - Para 
crianças até 5 kg, com barreiras antivazamento, camada 
anti-retorno fitas adesivas com adesivos termoplásticos, 
elásticos nas laterais. Composição: polpa de celulose, 
polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de 
polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não 
tecido de fibras de poliéster, adesivo termoplástico, 
elásticos, perfume, extrato de aloevera, álcool estearílico, 
petrolato. Conteúdo têxtil: cobertura interna, cobertura 
externa e barreiras laterais. FORNECER em Pacotes com 8 
a 12 unidades 
Marca: BABY ROGER 

UND 15.000  R$ 0,52   R$ 7.800,00  

05 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO G - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 150 cm Tam G peso acima de 70 kg, 
prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade. 
FORNECIMENTO EM PACOTE COM NO MINIMO 08 
FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE 

UND 50.000  R$ 1,27   R$ 63.500,00  

06 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO M - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 140 cm Tam M peso de 40 a 70 kg, 
prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade 
FORNECIMENTO EM PACOTE COM NO MINIMO 08 
FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE 

UND 30.000  R$ 1,58   R$ 47.400,00  
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3- HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME, CNPJ N° 26.794.414/0001-23, com sede à Rua Marechal Floriano 

Peixoto, nº 157, Letra A, Centro, São Lourenço da Mata/PE - CEP 54.735-330, fones (81) 9 9818-6699 / (81) 3109-0132, com 

o valor total de R$ 88.117,50 (oitenta e oito mil e cento e dezessete reais e cinquenta centavos), conforme abaixo 

detalhado: 

Lotes ESPECIFICAÇÃO Apres Quant 
Valor 

Unitário 
TOTAL 

07 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO P - Fralda descartável para 
adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 50 a 80 cm - Tam P peso de 30 kg a 40 
kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. 
Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade PACOTE COM NO MINIMO 09 
FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE 

UND 20.250  R$ 1,23   R$ 24.907,50  

08 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO XG - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 120 à 160 cm Tam XG peso acima de 
80 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. 
Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade PACOTE COM 07 FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE 

UND 45.150  R$ 1,40   R$ 63.210,00  

 

4- MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP, CNPJ N° 23.993.232/0001-93, 

estabelecida à Rua Eurico de Souza Leão, nº 594, Cordeiro, Recife/PE - CEP 50.721-100, fones (81) 3428-0225/ (81) 3050-

1050, pelo valor total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), conforme abaixo detalhado: 

Lote ESPECIFICAÇÃO Apres Quant 
Valor 

Unitário 
TOTAL 

09 

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO “XXG” - Para 
crianças com 15kg ou mais. Com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais. Composição: polpa de 
celulose, polímero super absorvente, filme de polietileno, 
filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, 
não tecido de fibras de poliéster, adesivo termoplástico, 
elásticos, perfume, extrato de aloevera, álcool estearílico, 
petrolato. Conteúdo têxtil: cobertura interna, cobertura 
externa e barreiras laterais - Apresentação: Pacotes com 08 
ou 10 unidades. 
Marca: EVOLUTIO 

UND 25.000  R$ 1,02   R$ 25.500,00  

 

5- DROGAFONTE LTDA DEMAIS, CNPJ N° 08.778.201/0001-26, estabelecida à Rua Barão de Bonito, nº 408, Anexo 424/450, 

Várzea, Recife/PE - CEP 50.740-080, fones (81) 2102-1819 / (81) 9 9950-5732, pelo valor total de R$ 379.395,00 (trezentos 

e setenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais), conforme abaixo detalhado: 

Lotes ESPECIFICAÇÃO Apres Quant 
Valor 

Unitário 
TOTAL 

10 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO G - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 150 cm Tam G peso acima de 70 kg, 
prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 

UND 150.000  R$    0,96   R$    144.000,00  
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polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade. PACOTE 
COM NO MINIMO 08 FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE(PE) 

11 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO M - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 140 cm Tam M peso de 40 a 70 kg, 
prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade PACOTE COM 
NO MINIMO 08 FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE(PE) 

UND 90.000  R$ 0,96   R$ 86.400,00  

13 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO XG - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 120 à 160 cm Tam XG peso acima de 
80 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme 
de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade PACOTE COM 
07 FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE(PE) 

UND 135.450  R$ 1,10   R$ 148.995,00  

 

 

6- EXOMED REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 12.882.932/0001-94, sediada a Rua das Moças, 402, 

Arruda, Recife/PE, CEP 52.120-320, fone (81) 3117-7766, com o valor total de R$ 68.647,50 (sessenta e oito mil, seiscentos 

e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme abaixo detalhado: 

Lote ESPECIFICAÇÃO Apres Quant 
Valor 

Unitário 
TOTAL 

12 

FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO P - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 50 a 80 cm - Tam P peso de 30 kg a 
40 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme 
de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade PACOTE COM 
NO MINIMO 09 FRALDAS. 
Marca: MASTER CARE(PE) 

UND 60.750  R$ 1,13   R$ 68.647,50  

 

 

O valor global do Processo é de R$ 878.810,00 (oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e dez reais). Goiana, 16 de 

outubro de 2020.  

 
 
 
 
 

Carlos Gilberto Gondim Torres Filho 
Secretário/Gestor do Fundo Municipal de Saúde 


