
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº PMC 105/2021 
 

 
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 AOS USUÁRIOS DA CASA LAR DOS IDOSOS “STELITTA PACHECO 
COSTA”, DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. 
 
Justificativa: A aquisição de fraldas geriátricas visa atender os idosos acolhidos na Casa Lar dos Idosos “Stelitta 
Pacheco Costa”. Atualmente, a casa lar possui 08 idosos e muitos deles necessitam de fornecimento de fraldas no 
cotidiano. Também se faz necessária 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. 
 
Especificação dos itens:  

Item Descrição Quant. Und. Valor Unt. Valor total 

01 

  
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO:  
PEQUENO  
 
Fralda descartável geriátrica, constituída mínima de 3 
camadas e 4 fitas adesivas reposicionáveis.  
 
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 não tecido de fibras 
de polipropileno, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas 
tipo abre-fecha reguláveis para fixação, impregnado de 
adesivo hipoalergênico e termoplástico, as extremidades 
livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade.  
 
A fralda deverá conter também: 
 
Formato anatômico 
Múltiplos elásticos (inclusive nas pernas) para garantir 
ajuste perfeito e impedir vazamentos.  
Camada interna e externa perfeitamente sobreposta, com 
bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 
intermediaria durante o uso  
Polímeros de gel superfiltrante e superabsorventes. 
Anti-odor  
Unissex 
Proteção de 8-12h 
Indicador de umidade ou de volume para troca 
Barreiras laterais antivazamentos 
Com número de lote, data de fabricação e prazo de 
validade impressos na embalagem, mínimo de 2 anos a 
contar da data de entrega.  
 

7.000 Unid. R$ 1,46 R$ 10.220,00 



 

 

Medidas mínimas: 
Cintura: 50 a 80 cm 
Peso: 30 a 40 kg  
 
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem 
conforme Rdc 185 de 22/10/2001.  
 
A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta 
a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto 
à ANVISA). 
 

02 

 
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO:  
MÉDIO  
 
Fralda descartável geriátrica, constituída mínima de 3 
camadas e 4 fitas adesivas reposicionáveis.  
 
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 não tecido de fibras 
de polipropileno, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas 
tipo abre-fecha reguláveis para fixação, impregnado de 
adesivo hipoalergênico e termoplástico, as extremidades 
livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade.  
 
A fralda deverá conter também: 
Formato anatômico 
Múltiplos elásticos (inclusive nas pernas) para garantir 
ajuste perfeito e impedir vazamentos.  
Camada interna e externa perfeitamente sobreposta, com 
bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 
intermediaria durante o uso  
Polímeros de gel superfiltrante e superabsorventes. 
Anti-odor  
Unissex 
Proteção de 8-12h 
Indicador de umidade ou de volume para troca 
Barreiras laterais antivazamentos 
Com número de lote, data de fabricação e prazo de 
validade impressos na embalagem, mínimo de 2 anos a 
contar da data de entrega.  
 
Medidas mínimas: 
Cintura: 80 a 115 cm 
Peso: 40 a 70 kg  
 
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem 
conforme Rdc 185 de 22/10/2001.  
 
A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta 
a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto 
à ANVISA). 

16.000 Unid. R$ 1,48 R$ 23.680,00 



 

 

03 

 
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO:  
GRANDE  
 
Fralda descartável geriátrica, constituída mínima de 3 
camadas e 4 fitas adesivas reposicionáveis.  
 
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 não tecido de fibras 
de polipropileno, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas 
tipo abre-fecha reguláveis para fixação, impregnado de 
adesivo hipoalergênico e termoplástico, as extremidades 
livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade.  
 
A fralda deverá conter também: 
 
Formato anatômico 
Múltiplos elásticos (inclusive nas pernas) para garantir 
ajuste perfeito e impedir vazamentos.  
Camada interna e externa perfeitamente sobreposta, com 
bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 
intermediaria durante o uso  
Polímeros de gel superfiltrante e superabsorventes. 
Anti-odor  
Unissex 
Proteção de 8-12h 
Indicador de umidade ou de volume para troca 
Barreiras laterais antivazamentos 
Com número de lote, data de fabricação e prazo de 
validade impressos na embalagem, mínimo de 2 anos a 
contar da data de entrega.  
 
Medidas mínimas: 
Cintura: 115 a 150 cm 
Peso: 70 a 90 kg  
 
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). 
 

21.500 Unid R$ 1,53 R$ 32.895,00 

04 

 
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO:  
EXTRA GRANDE  
 
Fralda descartável geriátrica, constituída mínima de 3 
camadas e 4 fitas adesivas reposicionáveis.  
 
Camada externa: impermeável, confeccionada em 
plástico tipo filme de polietileno.  
 

23.000 Unid. R$ 1,58 R$ 36.340,00 



 

 

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 não tecido de fibras 
de polipropileno, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas 
tipo abre-fecha reguláveis para fixação, impregnado de 
adesivo hipoalergênico e termoplástico, as extremidades 
livres devem ser adequadamente protegidas, preservando 
a adesividade.  
 
A fralda deverá conter também: 
 
Formato anatômico 
Múltiplos elásticos (inclusive nas pernas) para garantir 
ajuste perfeito e impedir vazamentos.  
Camada interna e externa perfeitamente sobreposta, com 
bordas unidas, para evitar deslocamento da camada 
intermediaria durante o uso  
Polímeros de gel superfiltrante e superabsorventes. 
Anti-odor  
Unissex 
Proteção de 8-12h 
Indicador de umidade ou de volume para troca 
Barreiras laterais antivazamentos 
Com número de lote, data de fabricação e prazo de 
validade impressos na embalagem, mínimo de 2 anos a 
contar da data de entrega.  
 
Medidas mínimas:  
Cintura: 120 a 165 cm 
Peso: acima de 90kg  
 
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). 
 

 
1 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
1.1 - Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que não há necessidade de ser a mesma empresa 
vencedora de todos os itens. 
 
2 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA  
2.1 - A licitante vencedora deverá entregar os materiais solicitados diretamente na Casa Lar dos Idosos “Stelitta Pacheco 
Costa”, situada na Rua Saulo de Carvalho, nº 630, Bairro Sossego e no almoxarifado da Secretaria de Saúde, situado na 
Rua Felipe Schimidt 10 – fundos. 
2.2 - Serão emitidas autorizações de fornecimento de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses, ficando a 
vencedora obrigada a entregar qualquer quantidade solicitada, não tendo portanto, quantidade mínima para cada 
pedido. 
2.3 - Os itens deverão estar acondicionados em embalagens plásticas, não podendo ser fornecidas soltas, sob risco de 
contaminação. 
 
3 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA: 
3.1 – Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze)  dias após o recebimento  
da  autorização de fornecimento, seguindo  rigorosamente   as  quantidades   solicitadas, mediante  autorização  
contida nas respectivas  ordens de fornecimento. 
3.2 – Os produtos serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 



 

 

para  efeito de posterior  verificação  de sua conformidade  com as especificações constantes  neste Termo de 
Referencia  e na proposta. 
3.3 – Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo  de Referencia  e na proposta,  devendo  ser substituídos   no prazo de 05 (cinco)  dias, a 
contar  da notificação  da contratada,  as suas  custas, sem prejuízo  da aplicação  das penalidades. 
 
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE: 
4.1 - Da Contratada: 
4.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
4.1.1.1 - A Contratada deverá efetuar a entrega dos produtos, em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
4.1.1.2 - A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco), o objeto 
com avarias ou defeitos; 
4.1.1.3 - A Contratada deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
4.1.1.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.1.1.5 - Deverá entregar, durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente, a mesma marca dos produtos 
apresentados em sua proposta. 
4.1.1.6 – Para os produtos que contenham obrigatoriedade de Registro na ANVISA, as Licitantes deverão cotar e 
entregar todos com os devidos cadastros descritos de forma clara na rotulagem.  
4.1.1.6.1 - Os produtos que contenham a obrigatoriedade do Registro porém não contiverem a informação em seu rótulo 
ou que contenham a numeração incorreta, que de alguma forma impossibilite a conferência por parte dos fiscais, serão 
rejeitados. 
 
4.2 - Do Contratante: 
4.2.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
4.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
4.2.3 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 
para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
4.2.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
4.2.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
4.2.6 - A administração do Município de Canoinhas não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
5 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
5.1 - Serão designados como gestores do Contrato ou instrumento equivalente e responsáveis administrativos pela 
fiscalização da execução da entrega dos produtos, objeto deste Edital, os servidores Dinosete Aparecida Santos, Carlos 
Alberto de Farias e Adinor da Silva, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e a servidora Simone Carlos Kondras, 
Assistente Social e Coordenadora da Casa Lar dos Idosos, aos quais compete o acompanhamento da execução do 
objeto da presente contratação, informando aos gestores às ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do 
contrato e ainda: 
I - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto 
contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no 
instrumento contratual; 
IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de 
prorrogação, se for o caso; 
V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto 
contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente; 
VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao 
gestor do contrato; 
VII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado; 



 

 

5.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do 
certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
5.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer 
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não 
implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
5.4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 
5.5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
a) representar os interesses da empresa perante a Administração; 
b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 
c) manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
d) comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os esclarecimentos 
julgados necessários. 
 
6. DO PREÇO 
6.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances; 
6.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, 
tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de obra, 
encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital 
e seus anexos; 
6.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
7. DO PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal 

correspondente. 
7.2 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
7.3 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco 
onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme 
comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco. 
7.4 – Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas 
bancarias das transações que ocorrerem. 

 

8. DAS AMOSTRAS 
8.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) do Certame deverá(ão) apresentar no Almoxarifado da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Canoinhas, situado na Rua Felipe Schimidt, nº 10, Centro – Fundos da Prefeitura, em até 
05 dias úteis, após o término da sessão, em horário de expediente, amostras dos produtos cotados. 
8.2 O Licitante que participar do Certame, sagrar-se vencedor de item do qual seja exigida amostra e deixar de 
entregar tal amostra sem justificativa aceita pela Comissão ou entrega-la fora das especificações previstas neste 
Termo de Referência terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
item 21.3 do Edital. 
8.3 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados 
e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise. 
8.4 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de 
testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, 
quando for o caso.  
8.5 A amostra apresentada deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos 
prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e 
modelo. 
8.6 Serão rejeitadas as amostras que apresentarem qualquer tipo de defeito que prejudique sua avaliação, forem de 
qualidade inferior em relação às especificações constantes do Termo de Referência e da proposta e estiverem 
desacompanhadas de declaração da licitante de que entregará os produtos de acordo com as amostras apresentadas. 
8.7 Os produtos apresentados e colocados à disposição da Administração como amostra serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados, abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes necessários pela equipe técnica 
responsável, estando disponível para retirada na Prefeitura de Canoinhas pela licitante no estado em que se 
encontrarem ao final da avaliação, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da comunicação de 
disponibilidade pela Prefeitura do Município de Canoinhas, que será publicada no link do Processo no site oficial do 



 

 

Município. 
Amostra deve ser apresentada em embalagem original do fabricante contendo marca e demais especificações exigidas 
neste edital.  
 

8.8 A empresa deverá entregar juntamente com as amostras, relação em 02 (duas) vias, contendo todas as 
amostras entregue, a qual será assinada por pessoa integrante da Comissão de Avaliação, tal relação 
servirá como recibo de entrega das amostras, na referida relação, deverá constar o seguinte: 
 
Nome da Empresa; 
Número do Processo; 
Número do Edital; 
Número do lote, relativo a cada produto; 
Nome do produto; 
Marca/fabricante do produto; 

 
 

9. AUTORIZAÇÃO 
 

 
 

                 Kátia Oliskowski Munhoz Pires Batista                                                   Zenici Dreher Herbst 
                             Secretária Municipal de Saúde                                             Secretária M. de Assistência Social 
 
 
 


