
EDITAL N° 192/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 152/2018

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o Edital  de Pregão 
Presencial SRP n° 152/2018, o qual tem por objeto a  aquisição de fraldas descartáveis geriátricas para 
entrega  aos  pacientes  cadastrados  no  Sistema  GUD (Gerenciamento  de  Usuário  com Deficiência)  do 
Estado, ALTERANDO a redação do item 1-DO OBJETO, dos subitens 4.1 e 4.1.2  e INCLUINDO os itens 
12, 13 e 14 ao Anexo III do Edital, com consequente   alteração na data do certame  .  

LEIA-SE:
(...)
1 -  DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de fraldas descartáveis geriátricas  e 
infantis para  entrega  aos  pacientes  cadastrados  no  Sistema  GUD  (Gerenciamento  de  Usuário  com 
Deficiência) do Estado, conforme descrito no Anexo III e demais especificações, durante o período de 12 
(doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

(...)
4 - DA PARTICIPAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006:

4.1 – Os itens de n° 01, 05 até 12 e 14 do Anexo III são exclusivos às beneficiárias da Lei Complementar nº 
123/2006. 

a)  A  comprovação  de  que  a  licitante  é  beneficiária  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  será  realizada 
conforme versa o subitem 3.6 do Edital.

4.1.1 - Consideram-se beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 aptas à participação no presente 
certame aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se 
enquadrem em nenhuma das situações descritas no Parágrafo Quarto do referido artigo 3º.

4.1.2 - Para os itens n° 02, 03, 04 e 13 do Anexo III poderão ir à lance todas as licitantes participantes. 
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ANEXO III

PREGÃO RP Nº 152/2018

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão RP nº 152/2018, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item Descrição do Produto Quantidade
Destinado a 
participação 

de:

Valor 
unitário 

estimado

Valor 
unitário 
cotado

01

FRALDA:  FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. P Indicada para 
usuários de 20 a 40kg e cintura de 50 a 
80cm, composta de manta de celulose 
de fibras  longas,  polímero  (gel)  super 
absorvente,  barreiras  protetoras  anti 
vazamento de fibras de propileno, fios 
de  elastano  (lycra),  adesivos 
termoplásticos,  revestimento  interno 
com  material  antialérgico  encamada 
externa  em  tecido  de  fibras  de 
polietileno,  fitas  adesivas  de  fixação 
reposicionáveis,  corte  anatômico,  sem 
fragrância,  absorção mínima de 590g, 
possuindo laudo de absorção e laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.
MARCA:

1.000 pacotes

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 33,16 R$

02 FRALDA: FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. M Indicada para 
usuários de 40 a 70kg e cintura de 80 a 
110cm, composta de manta de celulose 
de fibras  longas,  polímero  (gel)  super 
absorvente,  barreiras  protetoras  anti 
vazamento de fibras de propileno, fios 
de  elastano  (lycra),  adesivos 
termoplásticos,  revestimento  interno 
com  material  antialérgico  encamada 
externa  em  tecido  de  fibras  de 
polietileno,  fitas  adesivas  de  fixação 

2.250 pacotes Todas as 

empresas

R$ 41,50 R$
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reposicionáveis,  corte  anatômico,  sem 
fragrância,  absorção mínima de 700g, 
possuindo laudo de absorção e laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.
MARCA:

03

FRALDA: FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. G Indicada para 
usuários  acima  de  70kg  e  cintura  de 
110 a 150cm, composta de manta de 
celulose  de  fibras  longas,  polímero 
(gel)  super  absorvente,  barreiras 
protetoras anti vazamento de fibras de 
propileno,  fios  de  elastano  (lycra), 
adesivos  termoplásticos,  revestimento 
interno  com  material  antialérgico 
encamada externa em tecido de fibras 
de polietileno, fitas adesivas de fixação 
reposicionáveis,  corte  anatômico,  sem 
fragrância,  absorção mínima de 730g, 
possuindo laudo de absorção e laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.
MARCA: 

5.600 pacotes
Todas as 

empresas
R$ 48,33 R$

04

FRALDA:  FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. GG /  EG /  XG 
Indicada  para usuários acima de 90kg 
e cintura de 110 a 150cm, composta de 
manta  de  celulose  de  fibras  longas, 
polímero  (gel)  super  absorvente, 
barreiras protetoras anti vazamento de 
fibras  de  propileno,  fios  de  elastano 
(lycra),  adesivos  termoplásticos, 
revestimento  interno  com  material 
antialérgico  e  camada  externa  em 
tecido  de  fibras  de  polietileno,  fitas 
adesivas  de  fixação  reposicionáveis, 
corte  anatômico,  sem  fragrância, 
absorção  mínima  de  900g,  possuindo 
laudo  de  absorção  e  laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.
MARCA:

4.000 pacotes
Todas as 

empresas
R$ 55,33 R$

05

FRALDA: FRALDA  INFANTIL 
DESCARTÁVEL TAM. P Indicada para 
usuários de  até 8kg para uso diurno e 
noturno, confeccionadas com celulose, 
polímero  (gel)  super  absorvente  de 
grande  e  rápida  absorção, 
polipropileno, polietileno, elásticos para 
fixação, fitas adesivas reposicionáveis, 
barreiras  protetoras  anti  vazamento, 
aloe  vera  e  vitamina  E,  possuindo 
laudos  técnicos  de  absorção  e 
microbiológicos  emitidos  por 
laboratórios de análises credenciados e 
autorizados  pela  ANVISA,  com 
absorção mínima de 230g pacote com 
30 unidades.
MARCA:

1.800 pacotes

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 28,00 R$

06 FRALDA:  FRALDA  INFANTIL 
DESCARTÁVEL TAM. M Indicada para 
usuários de 6 a 11kg para uso diurno e 
noturno, confeccionadas com celulose, 
polímero  (gel)  super  absorvente  de 

1.800 pacotes Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 32,00 R$
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grande  e  rápida  absorção, 
polipropileno, polietileno, elásticos
para  fixação,  fitas  adesivas 
reposicionáveis,  barreiras  protetoras 
anti vazamento, aloe vera e vitamina E, 
possuindo laudos técnicos de absorção 
e  microbiológicos  emitidos  por 
laboratórios de análises credenciados e 
autorizados  pela  ANVISA,  com 
absorção mínima de 240g pacote com 
30 unidades.
MARCA:

07

FRALDA: FRALDA  INFANTIL 
DESCARTÁVEL TAM. G Indicada para 
usuários de 9 a 14kg para uso diurno e 
noturno, confeccionadas com celulose, 
polímero  (gel)  super  absorvente  de 
grande  e  rápida  absorção, 
polipropileno, polietileno, elásticos para 
fixação, fitas adesivas reposicionáveis, 
barreiras  protetoras  anti  vazamento, 
aloe  vera  e  vitamina  E,  possuindo 
laudos  técnicos  de  absorção  e 
microbiológicos  emitidos  por 
laboratórios de análises credenciados e 
autorizados  pela  ANVISA,  com 
absorção mínima de 260g pacote com 
30 unidades.
MARCA:

1.800 pacotes

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 37,00 R$

08

FRALDA:  FRALDA  INFANTIL 
DESCARTÁVEL  TAM.  XG/EG/GG 
Indicada  para  usuários  de  12  a  16kg 
para  uso  diurno  e  noturno, 
confeccionadas com celulose, polímero 
(gel)  super  absorvente  de  grande  e 
rápida  absorção,  polipropileno, 
polietileno, elásticos para fixação, fitas 
adesivas  reposicionáveis,  barreiras 
protetoras anti vazamento, aloe vera e 
vitamina E, possuindo laudos técnicos 
de absorção e microbiológicos emitidos
por  laboratórios  de  análises 
credenciados  e  autorizados  pela 
ANVISA,  com  absorção  mínima  de 
280g. pacote com 30 unidades.
MARCA: 

1.800 pacotes

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 40,00 R$

09 FRALDA:  FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. M Indicada para 
usuários de 40 a 70kg e cintura de 80 a 
110cm, composta de manta de celulose 
de fibras  longas,  polímero  (gel)  super 
absorvente,  barreiras  protetoras  anti 
vazamento de fibras de propileno, fios 
de  elastano  (lycra),  adesivos 
termoplásticos,  revestimento  interno 
com  material  antialérgico  encamada 
externa  em  tecido  de  fibras  de 
polietileno,  fitas  adesivas  de  fixação 
reposicionáveis,  corte  anatômico,  sem 
fragrância,  absorção mínima de 700g, 
possuindo laudo de absorção e laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.

750 pacotes Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 41,50 R$
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MARCA:

10

FRALDA: FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. G Indicada para 
usuários  acima  de  70kg  e  cintura  de 
110 a 150cm, composta de manta de 
celulose  de  fibras  longas,  polímero 
(gel)  super  absorvente,  barreiras 
protetoras anti vazamento de fibras de 
propileno,  fios  de  elastano  (lycra), 
adesivos  termoplásticos,  revestimento 
interno  com  material  antialérgico 
encamada externa em tecido de fibras 
de polietileno, fitas adesivas de fixação 
reposicionáveis,  corte  anatômico,  sem 
fragrância,  absorção mínima de 730g, 
possuindo laudo de absorção e laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.
MARCA:

1.400 pacotes

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 48,33 R$

11

FRALDA:  FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL TAM. GG /  EG /  XG 
Indicada  para usuários acima de 90kg 
e cintura de 110 a 150cm, composta de 
manta  de  celulose  de  fibras  longas, 
polímero  (gel)  super  absorvente, 
barreiras protetoras anti vazamento de 
fibras  de  propileno,  fios  de  elastano 
(lycra),  adesivos  termoplásticos, 
revestimento  interno  com  material 
antialérgico  e  camada  externa  em 
tecido  de  fibras  de  polietileno,  fitas 
adesivas  de  fixação  reposicionáveis, 
corte  anatômico,  sem  fragrância, 
absorção  mínima  de  900g,  possuindo 
laudo  de  absorção  e  laudo 
microbiológico. Pacote c/ 30 unidades.
MARCA:

1.000 pacotes

Benef. Lei 

Complementar 

123/06

R$ 55,33 R$

12

FRALDA:  FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL  TAM.  XXG  para 
usuários acima de 90kg e cintura de 
110 a 156cm, composta de manta de 
celulose  de  fibras  longas,  polímero 
(gel)  super  absorvente,  barreiras 
protetoras anti  vazamento de fibras 
de propileno, fios de elastano (lycra), 
adesivos  termoplásticos, 
revestimento  interno  com  material 
antialérgico  e  camada  externa  em 
tecido de fibras de polietileno, fitas 
adesivas de fixação reposicionáveis, 
corte  anatômico,  sem  fragrância, 
absorção  mínima  de  1.000g, 
possuindo  laudo  de  absorção  e 
laudo microbiológico. 
MARCA:

1.250 pacotes
Benef. Lei 

Complementar 
123/06

R$ 58,00

13 FRALDA:  FRALDA  GERIÁTRICA 
DESCARTÁVEL  TAM.  XXG  para 
usuários acima de 90kg e cintura de 
110 a 156cm, composta de manta de 
celulose  de  fibras  longas,  polímero 
(gel)  super  absorvente,  barreiras 
protetoras anti  vazamento de fibras 
de propileno, fios de elastano (lycra), 

3.750 pacotes Todas 
empresas

R$ 58,00
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adesivos  termoplásticos, 
revestimento  interno  com  material 
antialérgico  e  camada  externa  em 
tecido de fibras de polietileno, fitas 
adesivas de fixação reposicionáveis, 
corte  anatômico,  sem  fragrância, 
absorção  mínima  de  1.000g, 
possuindo  laudo  de  absorção  e 
laudo microbiológico. 
MARCA:

14

Fralda  infantil  tam.  XXG  Indicada 
para  usuários  de  20kg  para  uso 
diurno  e  noturno,  confeccionadas 
com  celulose,  polímero 
superabsorventes (gel) de grande e 
rápida  absorção,  polipropileno, 
polietileno,  elásticos  para  fixação, 
fitas  adesivas  reposicionáveis, 
barreiras protetoras anti vazamento, 
aloe  vera  e  vitamina  E,  com 
absorção mínima de 700g.
MARCA: 

1.800 pacotes
Benef. Lei 

Complementar 
123/06

R$ 35,00

 --------------------------, -- de -- de 2018.

Assinatura e carimbo da empresa

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento 
ao item nº 21.1 do Edital:  até as 19h do dia 27/09/2018 , a data para autenticação de documentos em 
cumprimento ao item n° 21.5 alínea b do Edital: até as 19h do dia 27/09/2018 e agenda-se o certame 
para o dia 02/10/2018 às 13h30min.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 152 e178/2018.   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de setembro de 2018.

                                             LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal 
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