
 

 ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2019 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA/SC, através de seu Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 002 de 07/01/2019, torna público para 

conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no Edital de Licitação do Pregão 

Presencial nº 05/2019, assim como se segue:  

 

Item 60 – FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO: EG - EXTRAGRANDE (Pacote com 07 

Fraldas) CINTURA: 110 até 165 CENTÍMETROS PESO: ACIMA DE 90 KG. Com as 

seguintes características: Camadas 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, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada 

externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do 

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, capacidade mínima de absorção de 1.800ml. (Anexar à proposta Laudo 

Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção).  Apresentar AFE (Autorização de 

Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

 

Leia-se: FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG (PACOTE C/ 07 FRALDAS). Cintura: 

110 Até 165 centímetros. Peso: acima de 90kg. Com as seguintes características: barreiras 

altas proporcionando mais segurança contra vazamento lateral; núcleo de formato anatômico: 

cobertura interior de não tecido com Aloe Vera; produto com aparência de tecido e sem ruído 

típico do plástico; indicador de unidade as duas listras sinalizando a hora de trocar o produto; 

controlador de odor com estrato natural; os componentes são atóxicos e pré testados. 

Composição: camada interna de não tecido de fibra de poliproleno com Aloe vera, camada 

externa polietileno fibra de celulose polímeros superabsorventes. (Dry Gel), barreiras 

protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas 

para fixação, capacidade mínima de absorção de 1.560ml. (Anexar à proposta Laudo 

Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção). Apresentar AFE (Autorização de 

Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

  

Item 61 – FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO: G - GRANDE (Pacote com 08 Fraldas) 

CINTURA: 80 até 150 CENTÍMETROS PESO: ATÉ 70 até 90 KG  , Com as seguintes 

características: Camadas 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, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa 

toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do 

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, capacidade mínima de absorção de 1.800ml. (Anexar à proposta Laudo 

Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção). Apresentar AFE (Autorização de 

Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

 

Leia-se: FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G (PACOTE C/ 08 FRALDAS). Cintura: 80 

até 150 centímetros. Peso: 70 até 90Kg. Com as seguintes características: Camadas 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 na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao 

produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do 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, capacidade mínima de 

absorção de 1.480ml. (Anexar à proposta Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de 

Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

 

Item 62 – FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO: M - MÉDIA (Pacote com 10 Fraldas) 

CINTURA: 70 até 120 CENTÍMETROS PESO: ATÉ 40 até 70 KG  , Com as seguintes 

características: Camadas 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, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa 

toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do 

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, capacidade mínima de absorção de 1.600 ml. (Anexar à proposta Laudo 

Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção).  Apresentar AFE (Autorização de 

Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

 

Leia-se: FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M (PC C/ 10 FRALDAS). Cintura: 70 até 

120 centímetros. Peso: 40 até 70 kg. Com as seguintes características: Camadas de 

distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a 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 na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao 

produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do 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, capacidade mínima de 

absorção de 1.350ml. (Anexar à proposta Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de 

Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

 

Item 63 – FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO: P - PEQUENA (Pacote com 11 Fraldas) 

CINTURA: 40 até 80 CENTÍMETROS PESO: ATÉ 20 até 40 KG  Com as seguintes 

características: Camadas 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 na pele; Camada externa 

toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem o ruído típico do 

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, capacidade mínima de absorção de 1.100 ml. (Anexar à proposta Laudo 

Microbiológico e Laudo de Capacidade de Absorção).  Apresentar AFE (Autorização de 

Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

  



Leia-se: FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P (PC C/ 11 FRALDAS). Cintura: 40 até 80 

centímetros. Peso: 20 até 40kg. Com as seguintes características: Camadas 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 na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com 

aparência de tecido e sem o ruído típico do 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, capacidade mínima de 

absorção de 1.100ml. (Anexar à proposta Laudo Microbiológico e Laudo de Capacidade de 

Absorção). Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da Anvisa) de Cosméticos. 

  

Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas por parte 

dos licitantes, por caracterizar erros formais, ficam mantidas as demais cláusulas editalícias e 

a data e horário estabelecido, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no 

instrumento convocatório. 

Petrolândia, 27 de maio de 2019. 

 

 

_________________________ 

Fábio Telles 

Pregoeiro 


