
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO D  A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023-FMS  

NO DOM Nº   6738   –   10/02/2023  

ONDE SE LÊ:

ID: 2022.016E0500001.02.0001

Ângela Maria Dazzi Piol – Sócia Proprietária

LEIA-SE:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023-FMS – Pregão Eletrônico nº 026/2022.

FORNECEDOR REGISTRADO: Celeste Distribuidora de Medicamentos LTDA.

CNPJ:   06.098.484/0001-30

ID:  2022.016E0500001.02.0019 

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de  Fraldas Descartáveis,
mediante Sistema de  Registro  de Preço,  conforme quantitativo,  especificações e demais condições  constantes  do
Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº  026/2022, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.098.484/0001-30, situada Av. Celeste
Faé, nº 793 – Nossa Senhora da Conceição – Linhares/ES, CEP 29900-523, Email distribuidoraceleste@gmail.com, Tel
(027) 3371-3132,  Marciano Souza.

Lote Descrição do objeto Marca/Modelo
Unidade de

Medida 
Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

00002 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO
(TAMANHO M) indicada para
pacientes com incontinência

urinária/fecal severa e pós-parto;
com formato anatômico da fralda e

da manta, confortável, de toque
macio, respirável; com transfer layer

para evitar o retorno de líquido;
produto hipoalergênico e

dermatologicamente testado; com
extrato de aloe vera para reidratar o
tecido capilar ou dérmico; com flocos

de gel superabsorventes que
garanta melhor absorção e retenção

de líquidos; com canais de
distribuição de fluxo para melhor

distribuição de líquido,
proporcionando menor tempo de
contato com a pele e redução do

retorno do líquido; barreiras laterais
protetoras de polipropileno

proporcionando segurança contra
vazamentos laterais; com fitas

TENA CONFORT UND 761.250 1,65 1.256.062,50 



adesivas ajustáveis e
reposicionáveis de cada lado, com

sistema de abre e fecha para fixação
sem perda de aderência; com

elástico nas pernas para melhor
acomodação corpórea; composição:

polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de

polietileno, não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos

termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. atender a pacientes

com peso entre 40 e 70 kg
aproximadamente. embaladas
conforme praxe do fabricante,

contendo a marca e os dados de
identificação do fabricante, número
do lote, validade e identificação do
responsável técnico e a expressão

dispensado de registro no ministério
da saúde. validade mínima de 2

anos. atender a legislação vigente
pertinente ao produto e estar de

acordo com rdc da anvisa. 
00004 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO

(TAMANHO M) indicada para
pacientes com incontinência

urinária/fecal severa e pós-parto;
com formato anatômico da fralda e

da manta, confortável, de toque
macio, respirável; com transfer layer

para evitar o retorno de líquido;
produto hipoalergênico e

dermatologicamente testado; com
extrato de aloe vera para reidratar o
tecido capilar ou dérmico; com flocos

de gel superabsorventes que
garanta melhor absorção e retenção

de líquidos; com canais de
distribuição de fluxo para melhor

distribuição de líquido,
proporcionando menor tempo de
contato com a pele e redução do

retorno do líquido; barreiras laterais
protetoras de polipropileno

proporcionando segurança contra
vazamentos laterais; com fitas

adesivas ajustáveis e
reposicionáveis de cada lado, com

sistema de abre e fecha para fixação
sem perda de aderência; com

elástico nas pernas para melhor
acomodação corpórea; composição:

polpa de celulose, polímero
superabsorvente, filme de

polietileno, não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos

termoplásticos, fios de elastano e
fitas adesivas. atender a pacientes

com peso entre 40 e 70 kg
aproximadamente. embaladas

TENA CONFORT UND 253.750 1,65 418.687,50 



conforme praxe do fabricante,
contendo a marca e os dados de

identificação do fabricante, número
do lote, validade e identificação do
responsável técnico e a expressão

dispensado de registro no ministério
da saúde. validade mínima de 2

anos. atender a legislação vigente
pertinente ao produto e estar de

acordo com rdc da anvisa. 
Valor total por extenso: Um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais. 1.674.750,00

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 08/02/2023

SIGNATÁRIOS:  Alex Wingler Lucas –  Secretário Municipal  de Saúde, Márcia  Cristina Fonseca Bezerra –
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Marciano Souza – Sócio-Proprietário.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:  62834/2022

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de Fevereiro de 2023.

__________________________
ALEX WINGLER LUCAS

Secretário Municipal de Saúde
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