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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  3/2020 - PE

6/2020

6/2020

20/05/2020

20/05/2020

Folha:  1/4

Item

1 108,000

Quantidade

PCT

Unid

Fralda geriátrica tamanho P (pequena), 

Especificação

________

Marca

18,8700

Preço Unit. Máximo

2.037,9600

Total Preço Máximo

(pacote com no mínimo 11 fraldas), 

cintura com aproximadamente 40 a 80 

centímetros, atende a usuários de peso 

aproximado de 20 até 40 kg. e com 

capacidade mínima de absorção de 1.100 

ml, com as seguintes especificações 

mínimas: camadas de distribuição para 

rápida distribuição do líquido, menor 

tempo de contato com a pele e redução do 

retorno do líquido; barreiras para 

proporcionar mais segurança contra 

vazamentos laterais ; elásticos nas 

pernas para conforto e liberdade de 

movimentos , núcleo de absorção com alta 

concentração de gel para absorção e 

retenção imediata de líquidos e com 

formato anatômico, interior de não 

tecido e aloe vera para que a fralda 

proporcione cobertura macia ao toque na 

pele deixando-a s eca e protegida; 

camada externa de toque com aparência de 

tecido e sem o ruído típico do plástico, 

proporcionando maior segurança, conforto 

e maciez ao produto; indicador de 

umidade com duas tiras , com faixa 

colorida que mude de cor em contato com 

a urina sinalizando o horário de troca 

de fralda s em a necessidade de abrir e 

fechar o produto; controlador de odor 

com extrato natural; componentes 

atóxicos e pré-testados. Composição 

mínima: camada interna de não tecido de 

fibras de polipropileno com aloe vera, 

camada externa de polietileno, fibras de 

celulose, polímeros super absorventes 

(tipo dry gel), barreiras protetoras de 

fibras de polipropileno, fios de elas 

tano, adesivos termoplásticos e fitas 

adesivas para fixação reposicionais de 

camada dupla que possam ser coladas e 

descoladas quantas vezes forem 

necessárias (22455)

2 800,000 PCT Fralda geriátrica tamanho M (Media), 

________

18,8700 15.096,0000

(pacote com no mínimo 10 fraldas), 

cintura com aproximadamente 70 a 120 



 Item Quantidade
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6/2020

6/2020

20/05/2020

20/05/2020

Folha:  2/4

centímetros, atende a usuários de peso 

aproximado de 40 até 70 kg. e com 

capacidade mínima de absorção de 1.600 

ml, com as seguintes especificações 

mínimas: camadas de distribuição para 

rápida distribuição do líquido, menor 

tempo de contato com a pele e redução do 

retorno do líquido; barreiras para 

proporcionar mais segurança contra 

vazamentos laterais ; elásticos nas 

pernas para conforto e liberdade de 

movimentos , núcleo de absorção com alta 

concentração de gel para absorção e 

retenção imediata de líquidos e com 

formato anatômico, interior de não 

tecido e aloe vera para que a fralda 

proporcione cobertura macia ao toque na 

pele deixando-a s eca e protegida; 

camada externa de toque com aparência de 

tecido e sem o ruído típico do plástico, 

proporcionando maior segurança, conforto 

e maciez ao produto; indicador de 

umidade com duas tiras , com faixa 

colorida que mude de cor em contato com 

a urina sinalizando o horário de troca 

de fralda s em a necessidade de abrir e 

fechar o produto; controlador de odor 

com extrato natural; componentes 

atóxicos e pré-testados. Composição 

mínima: camada interna de não tecido de 

fibras de polipropileno com aloe vera, 

camada externa de polietileno, fibras de 

celulose, polímeros super absorventes 

(tipo dry gel), barreiras protetoras de 

fibras de polipropileno, fios de 

elastano, adesivos termoplásticos e 

fitas adesivas para fixação 

reposicionais de camada dupla que possam 

ser coladas e descoladas quantas vezes 

forem necessárias (22456)

3 1000,000 PCT Fralda geriátrica tamanho G (Grande), 

________

18,8700 18.870,0000

(pacote com no mínimo 8 fraldas), 

cintura com aproximadamente 100 a 150 

centímetros, atende a usuários de peso 

aproximado de 70 até 90 kg. e com 

capacidade mínima de absorção de 1.800 

ml, com as seguintes especificações 

mínimas: camadas de distribuição para 

rápida distribuição do líquido, menor 

tempo de contato com a pele e redução do 

retorno do líquido; barreiras para 

proporcionar mais segurança contra 
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vazamentos laterais ; elásticos nas 

pernas para conforto e liberdade de 

movimentos , núcleo de absorção com alta 

concentração de gel para absorção e 

retenção imediata de líquidos e com 

formato anatômico, interior de não 

tecido e aloe vera para que a fralda 

proporcione cobertura macia ao toque na 

pele deixando-a seca e protegida; camada 

externa de toque com aparência de tecido 

e sem o ruído típico do plástico, 

proporcionando maior segurança, conforto 

e maciez ao produto; indicador de 

umidade com duas tiras , com faixa 

colorida que mude de cor em contato com 

a urina sinalizando o horário de troca 

de fralda s em a necessidade de abrir e 

fechar o produto; controlador de odor 

com extrato natural; componentes 

atóxicos e pré-testados. Composição 

mínima: camada interna de não tecido de 

fibras de polipropileno com aloe vera, 

camada externa de polietileno, fibras de 

celulose, polímeros super absorventes 

(tipo dry gel), barreiras protetoras de 

fibras de polipropileno, fios de 

elastano, adesivos termoplásticos e 

fitas adesivas para fixação 

reposicionais de camada dupla que possam 

ser coladas e descoladas quantas vezes 

forem necessárias (22457)

4 1000,000 PCT Fralda geriátrica tamanho EG (Extra 

________

18,8700 18.870,0000

Grande), (pacote com no mínimo 7 fraldas)

, cintura com aproximadamente 110 a 165 

centímetros, atende a usuários de peso 

aproximado  acima de  90 kg. e com 

capacidade mínima de absorção de 1.800 

ml, com as seguintes especificações 

mínimas: camadas de distribuição para 

rápida distribuição do líquido, menor 

tempo de contato com a pele e redução do 

retorno do líquido; barreiras para 

proporcionar mais segurança contra 

vazamentos laterais ; elásticos nas 

pernas para conforto e liberdade de 

movimentos , núcleo de absorção com alta 

concentração de gel para absorção e 

retenção imediata de líquidos e com 

formato anatômico, interior de não 

tecido e aloe vera para que a fralda 

proporcione cobertura macia ao toque na 

pele deixando-a seca e protegida; camada 
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Folha:  4/4

externa de toque com aparência de tecido 

e sem o ruído típico do plástico, 

proporcionando maior segurança, conforto 

e maciez ao produto; indicador de 

umidade com duas tiras , com faixa 

colorida que mude de cor em contato com 

a urina sinalizando o horário de troca 

de fralda s em a necessidade de abrir e 

fechar o produto; controlador de odor 

com extrato natural; componentes 

atóxicos e pré-testados. Composição 

mínima: camada interna de não tecido de 

fibras de polipropileno com aloe vera, 

camada externa de polietileno, fibras de 

celulose, polímeros super absorventes 

(tipo dry gel), barreiras protetoras de 

fibras de polipropileno, fios de 

elastano, adesivos termoplásticos e 

fitas adesivas para fixação 

reposicionais de camada dupla que possam 

ser coladas e descoladas quantas vezes 

forem necessárias (22458)

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

54.873,9600


