
  

 

 

Documento de Formalização de Demanda 

 

 

     De: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e  Orçamentos/Departamento de Licitações. 

1.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES COM 

VÁRIAS PATOLOGIAS EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA, DEMAIS PROGRAMAS EXISTENTES NO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS E IDOSOS ABRIGADOS NO LAR DO IDOSO DO MUNICIPIO DE 

CANOINHAS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. 

Justificativa: Diante do vencimento do PE 105/2020 em 17/11/2021 e a falta de saldo do item 04 
Fralda Extra Grande, solicitamos a renovação do processo. A aquisição de fraldas visa atender aos 
pacientes com patologias diversas, idosos, acamados e ou com necessidades especiais, usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando melhorias nas condições de saúde, higiene e 
qualidade de vida dos mesmos. 

 

Especificações do Objeto: 

Descrição:           Quantidade 

 
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO:  

 

Fralda descartável geriátrica, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas.  

 

Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno.  

 

Camada intermediaria: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder 

absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele.  

 

Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, 

impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, 

preservando a adesividade.  

 

A fralda devera ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir 

vazamentos.  

 

Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 

intermediaria no uso.  

 

Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme Rdc 185 de 22/10/2001. 

  

A empresa deverá apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto à ANVISA). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

6.000 



FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO:  

 

Fralda descartável geriátrica, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas.  

 

Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno.  

 

Camada intermediaria: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder 

absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele.  

 

Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, 

impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, 

preservando a adesividade.  

 

A fralda devera ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir 

vazamentos.  

 

Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 

intermediaria no uso.  

 

Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme Rdc 185 de 22/10/2001.  

 

A empresa deverá apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto à ANVISA). 

 

15.000 

 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE:  

 

Fralda descartável geriátrica, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas.  

 

Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno.  

 

Camada intermediaria: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder 

absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele.  

 

Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, 

impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, 

preservando a adesividade.  

 

A fralda devera ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir 

vazamentos.  

 

Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 

intermediaria no uso.  

 

Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme Rdc 185 de 22/10/2001.  

 

A empresa deverá apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto à ANVISA). 

 

20.000 

 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE:  

 

Fralda descartável geriátrica, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas.  

 

Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno.  

 

20.000 



  

 

Camada intermediaria: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder 

absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele.  

 

Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, 

impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, 

preservando a adesividade.  

 

A fralda devera ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir 

vazamentos.  

 

Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 

intermediaria no uso.  

 

Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme Rdc 185 de 22/10/2001.  

 

A empresa deverá apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto à ANVISA). 

 

 
Informações Adicionais: 
 

 
Nome dos Servidores que serão o responsáveis pelo recebimento dos produtos/serviços a serem 
adquiridos: DINOSETE APARECIDASANTOS/CARLOS ALBERTO DE FARIAS/ADINOR DA SILVA.  
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado:             
Rua Felipe Schimidt 10 – fundos almoxarifado da saúde –    
Prazo de entrega máximo 15 dias. 
 

 
 
 

_________________________________________________ 
     KÁTIA OLISKOWSKI MUNHOZ PIRES BATISTA 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 


