MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

Licitação nº 032/2017
Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2017
Processo Administrativo nº 2338/2017
1ª Alteração do Edital
Para os itens de valor máximo até R$ 80.000,00, licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
Para os itens de valor máximo superior a R$ 80.000,00, licitação com cota de 25% reservada às beneficiárias da Lei
Complementar nº 123/2006 e cota de 75% para ampla concorrência
Tipo de Julgamento: Menor preço unitário, por item.
Finalidade: Registro de Preços para eventuais aquisições
Objeto: FRALDAS DESCARTÁVEIS

O Município de São Francisco de Paula, por intermédio do Prefeito, que no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento
dos interessados que está realizando retificações no processo em epígrafe, conforme abaixo:
_________________________________________________________________________________________________________
1 – Das alterações
1.1 No corpo do Edital:
1.1.1 Os invólucros, contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, serão recebidos mediante protocolo, até às
9h30min do dia 25 de agosto de 2017, na sala de Licitações do prédio localizado no nº 444, na Avenida Júlio de Castilhos, centro,
nesta cidade;
2.1 No Anexo I – Termo de Referência:
2.1.1 As especificações dos itens do Anexo I – Termo de Referência são alteradas conforme as Tabelas a seguir:
TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO

1

Fralda descartável infantil, TAMANHO PEQUENO, formato anatômico,
gel ultra absorvente, com barreiras laterais antivazamento, corte anatômico e
antimicol, ajustável, confortável com polpa de celulose, gel polímero super
absorvente, elásticos nas pernas, filme de polietileno, fibras de polipropileno e
adesivo termoplástico, para crianças até 3,5 kg. Na embalagem devem estar
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.

2

Fralda descartável infantil, TAMANHO MÉDIO, com gel absorvente, com
barreiras laterais e antivazamento, formato anatômico e antimicol, faixa multi
ajustável, elástico nas pernas, para crianças acima de até 10 kg. Na embalagem
devem estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.

3

Fralda descartável infantil, TAMANHO GRANDE, com gel absorvente,
com barreiras laterais e antivazamento, formato anatômico e antimicol, faixa
multi ajustável, elástico nas pernas, para crianças acima de até 10 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os dados do fabricante, lote e
validade.

UNIDADE

ITEM

ANEXO I – itens exclusivos às licitantes beneficiárias da LC 123/2006
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38.700,00
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Fralda descartável infantil, TAMANHO EXTRAGRANDE, gel ultra
absorvente, com barreiras lateral antivazamento, multi ajustável,
hipoalergênica, elástico nas pernas, formato anatômico, antimicol, para
crianças acima de 12kg; contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na
camada que fica em contato com a pele. Na embalagem devem estar impressos
todos os dados do fabricante, lote e validade.

4

un

1,35

10

30.000

40.500,00

ANEXO I – itens com cota reservada de 25% às licitantes beneficiárias da LC 123/2006 e 75% às licitantes da ampla
concorrência
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EVENTUAIS AQUISIÇÕES IMPLICAM ENTREGA NA MODALIDADE CIF.

5

Fralda descartável adulto TAMANHO PEQUENO com as seguintes
características: camada de distribuição para rápida distribuição do líquido,
menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras
mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais;
novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto;
cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera,
tornando a cobertura macia ao toque da pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato natural; os componentes são atóxicos
e pré-testados; composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação; tamanho cintura: 50 até 80 centímetros; peso: até 40 kg. Na embalagem
devem estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.

6

Fralda descartável adulto TAMANHO MÉDIO com as seguintes
características: camada de distribuição para rápida distribuição do líquido,
menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras
mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais;
novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto;
cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera,
tornando a cobertura macia ao toque da pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato natural; os componentes são atóxicos
e pré-testados; composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação; tamanho cintura: 80 até 115 centímetros; pesos: até 70 kg.

un

un

2,29

10

50.000

114.500,00

2,54

10

50.000

127.000,00
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7

Fralda geriátrica TAMANHO GRANDE com as seguintes características:
camada de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design
com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tornando a
cobertura macia ao toque da pele; camada externa toque suave dando maciez
ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato natural; os componentes são atóxicos
e pré-testados; composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação; tamanho cintura: 115 até 150 centímetros; peso: até 90 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os dados do fabricante, lote e
validade.

8

Fralda descartável adulto TAMANHO EXTRAGRANDE com as seguintes
características: camada de distribuição para rápida distribuição do líquido,
menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras
mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais;
novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto;
cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera,
tornando a cobertura macia ao toque da pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a hora de trocar o
produto, controlador de odor com extrato natural; os componentes são atóxicos
e pré-testados; composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímeros superabsorventes (dry gel), barreiras protetoras de fibras de
polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação; tamanho cintura: 120 até 165 centímetros; peso: acima de 90 kg. Na
embalagem devem estar impressos todos os dados do fabricante, lote e
validade.

un

un

2,70

10

50.000

135.000,00

3,14

10

50.000

157.000,00

EVENTUAIS AQUISIÇÕES IMPLICAM ENTREGA NA MODALIDADE CIF.

3 – Das demais condições
3.1 Ficam ratificadas todas as demais condições do instrumento convocatório.

São Francisco de Paula – RS, 03 de agosto de 2017.

Marcos André Aguzzolli
Prefeito
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