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Santo André,  30     de Março  de 2020. 

A/C Vendas.  

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
ESTIMATIVA DE PREÇOS 

PA Nº 
 

OBJETO:    
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 
Fornecedor: 

Endereço: 

Fone/Fax: 
 

Cidade: Estado: CNPJ: 

Site: E-mail: 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID.  
QTDE. 

MARCA 
VALOR 
UNIT. 

1.  

FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, ADULTO, TAMANHO 
PEQUENO (30 KG A 40KG), COM CINTURA   ENTRE  50 A 80 CM, 
FRALDA DESCARTÁVEL  ADULTO  TAMANHO  P. Com camada 
externa extra de absorção; cobertura de toque suave com Aloe Vera;  
indicador de umidade central para avisar a necessidade de troca, com 
tecnologia de controle de odor, produto hipoalergênico, fita 
reposicionável, produto  de fácil colocação, com  barreiras  para maior 
segurança contra vazamentos; núcleo com formato anatômico 
proporcionando maior conforto;  faixas de elástico para melhor 
proteção e ajuste. Composição: polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, polímeros super absorventes, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Embalagem conforme a praxe de 
fabricante trazendo externamente os dados de identificação e 
procedência de acordo com a legislação vigente, nome do 
responsável técnico, número do SAC, com inscrição de venda 
proibida, número de lote e prazo de validade de no mínimo 24meses. 
As medidas poderão variar 5 cm para maior ou para menor. 
Apresentar amostra na embalagem original.                                                                                    

Unid 48.000  

 

2.  

FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, ADULTO, TAMANHO MEDIO 
(40 KG A 70 KG), COM  CINTURA ENTRE  70 A 115CM, FRALDA 
DESCARTÁVEL  ADULTO  TAMANHO M . Com camada externa 
extra de absorção; cobertura de toque suave com Aloe Vera; 
indicador de umidade central para avisar a necessidade da troca com 
tecnologia de controloe de odor, produto hipoalergênico, fita 
reposicionável, produto de fácil colocação, com barreiras para maior 
segurança contra vazamentos, núcleo com formato anatômico 
proporcionando maior conforto, faixas de elástico para melhor 
proteção e ajuste. Composição: polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, polímeros super absorventes, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Embalagem conforme a praxe de 
fabricante trazendo externamente os dados de identificação e 
procedência de acordo com a legislação vigente, nome  do Técnico 
responsável,  número do SAC, com inscrição  de venda proibida, 
número de lote e prazo de validade de no mínimo 24meses. As 
medidas poderão variar 5 cm para maior ou para menor. Apresentar 
amostra na embalagem original. 

 
Unid 

160.000 

 

 



                                                   PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 
                                                                    CNPJ: 46.522.942/0001-30 

                        Secretaria de saúde 
                         Encarregatura de Materiais da Saúde 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Praça IV Centenário s/nº - 14º andar – sala 6 - Centro - Santo André – SP - CEP 09015-080 

 

3.  

FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, ADULTO, TAMANHO 
GRANDE ( 70KG A  90 KG), COM CINTURA ENTRE  115 A 150 
CM,  FRALDA DESCARTÁVEL  ADULTO  TAMANHO G . Com 
camada externa extra de absorção; cobertura de toque suave com 
Aloe Vera; indicador de umidade central para avisar a necessidade  
de troca, com tecnologia de controle de odor, produto hipoalergênico, 
fita reposicionável, produto de fácil colocação, com barreiras para 
maior segurança contra vazamentos, núcleo com formato anatômico 
proporcionando maior conforto, faixas de elástico para melhor 
proteção e ajuste. Composição: polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, polímeros super absorventes, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Embalagem conforme a praxe de 
fabricante  trazendo externamente os dados de identificação e 
procedência de acordo com a legislação vigente, nome do 
responsável técnico, número do SAC, com inscrição de venda 
proibida, número de lote e prazo de validade de no mínimo 24meses. 
As medidas poderão variar 5 cm para maior ou para menor. 
Apresentar amostra na embalagem original. 

 
Unid 

240.000 

 

 

4.  

FRALDA DESCARTAVEL COM GEL. ADULTO, TAMANHO EXTRA 
GRANDE (ACIMA DE 90KG), COM  CINTURA DE 120 A 165 CM,  
FRALDA DESCARTÁVEL  ADULTO  TAMANHO GG . Com camada 
externa extra de absorção; cobertura de toque suave com Aloe Vera;  
indicador de umidade central para avisar a necessidade da troca com 
tecnologia de controle de odor, produto hipoalergênico, fita 
reposicionável, produto de fácil colocação, com barreiras para maior 
segurança contra vazamentos, núcleo com formato anatômico 
proporcionando maior conforto, faixas de elástico para melhor 
proteção e ajuste. Composição: polipropileno, polietileno, fibras de 
celulose, polímeros super absorventes, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas. Embalagem conforme a praxe de 
fabricante  trazendo externamente os dados de identificação e 
procedência de acordo com a legislação vigente, nome do 
responsável técnico, número do SAC, com inscrição de venda 
proibida, número de lote e prazo de validade de no mínimo 24 meses. 
As medidas poderão variar 5 cm para maior ou para menor. 
Apresentar amostra na embalagem original.  

 120.000 

 

 

5.  

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL , TAMANHO PEQUENO (Até 5 
KG). Fralda descartável infantil com toque macio com  forro  interno  
impermeável, camada externa  confortável, com barreiras duplas 
antivazamento  para melhor proteção e conforto, camada de 
transferência com canais de  distribuição de líquidos,  fechos 
ajustáveis sem colas com sistema abre e fecha de PP ou NOPP e fios 
de elastano, polímero super absorvente que permita rápida absorção 
dos líquidos, no  minimo 2 faixas de elástico nas pernas e 1 nas 
barreiras laterais para melhor ajuste e proteção, formato  anatômico,  
antialérgica, dermatologicamente testadas  ( hipoarlegênico), com  
absorção de    12  horas de proteção .Com hidratante Aloe Vera. 
Apresentar superfície uniforme, livre de empelotamento ou qualquer 
defeito prejudicial ao seu uso. Na embalagem deverá constar a   
marca, dados  do  fabricante,  número de lote, nome do químico 
responsável, inscrição de venda proibida, número de SAC para 
reclamações e prazo de validade de no mínimo 36 meses. Medidas 
mínimas aproximadas (podendo variar 2 cm para maior ou para 
menor) : Cintura 260 mm  x comprimento 365 mm.  O produto deverá 
atender a portaria 1480 de 31 dezembro de 1.990 - Ministério da 
Saúde.  Apresentar amostra na embalagem original. 

 13.000 

 

 

6.  

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL,  TAMANHO MÉDIO  (Entre  5 
até  10KG). Fralda descartável com toque macio com  forro  interno  
impermeável, camada externa  confortável, com barreiras duplas  
antivazamento  para melhor proteção e conforto, camadas de 
transferência com canais de  distribuição de líquidos,  fechos 
ajustáveis sem colas, com sistema abre e fecha de PP ou NOPP e 
fios de elastano, polímero super absorvente que permita rápida 

 78.000 
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absorção dos líquidos, no  mínimo 2 faixas de elástico nas pernas e 1 
nas barreiras laterais para melhor ajuste e proteção, formato  
anatômico,  antialérgica, dermatologicamente testadas  ( 
hipoarlegênico), com  absorção de    12  horas de proteção. Com 
hidratante Aloe Vera.  Apresentar superfície uniforme, livre de 
empelotamento ou qualquer defeito prejudicial ao seu uso.  Na 
embalagem deverá constar a   marca, dados  do  fabricante,  número 
de lote, nome do químico responsável, inscrição venda proibida, 
número do SAC para reclamações e prazo de validade no mínimo de 
36 meses. Medidas mínimas aproximadas (podendo variar  2 cm para 
maior ou para menor) : Cintura 275 mm x comprimento 440 mm. O 
produto deverá atender a portaria 1480 de 31 de dezembro de 1.990 - 
Ministério da Saúde . Apresentar amostra na embalagem original. 

7.  

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL,  TAMANHO GRANDE  (Entre  
10 até  13 KG).Fralda descartável infantil com toque macio com  forro  
interno  impermeável, camada externa  confortável, com barreiras 
dupla antivazamento  para melhor proteção e conforto, camada de 
transferência com canais de  distribuição de líquidos,  fechos 
ajustáveis sem colas com sistema abre e fecha de PP ou NOPP e fios 
de elastano, polimero super absorvente que permita rápida absorção 
dos líquidos, no  mínimo 2 faixas de elástico nas pernas e 1 nas 
barreiras laterais para melhor ajuste e proteção, formato  anatômico,  
antialérgica, dermatologicamente testadas  ( hipoarlegênico), com  
absorção de    12  horas de proteção. Com hidratante Aloe Vera. 
Apresentar superficie uniforme, livre de empelotamento ou qualquer 
defeito prejudicial ao seu uso. Na embalagem deverá constar a  
marca, dados  do  fabricante,  número de lote, nome do químico 
responsável, inscrição de venda proibida, número do SAC para 
reclamações e prazo de validade de no mínimo 36 meses. Medidas 
mínimas aproximadas (podendo variar 2 cm para maior ou para 
menor): Cintura 295 mm x comprimento 460 mm . O produto deverá 
atender a portaria 1480 de 31 dezembro de 1.990 - Ministério da 
Saúde . Apresentar amostra na embalagem original. 

 30.000 

 

 

 
. 

    

 
 

    

 

  
 Condição de pagamento: até 30 dias contados do recebimento definitivo do objeto fornecido/e 
ou executado pela contratada. 
 Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega  
Garantia: _____________  
Dados Bancários: Ag __________ Banco ___________ cc  ______________ 
   

 
 

OBS.:   Os editais dos processos licitatórios da Prefeitura de Santo André poderão ser 
consultados no site: HTTP://e-compras.santoandre.sp.gov.br 

 

                                                                             Shirlei Adriana Alves Klerer 
 Encarregatura de Materiais da Saúde                              Encarregada de Materiais                   
Tel: 4433-0677                                                                                                  

              rbgobbo@santoandre.sp.gov.br 
                                                     CARIMBO/ASSINATURA/EMPRESA 


