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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 
 

 1 – OBJETO 
 

 Fraldas Descartáveis 

 

 2 – JUSTIFICATIVA 

   
      A Aquisição de fraldas visa atender aos pacientes incontinentes cadastrados no sistema de 

Gerenciamento de Usuários com Deficiência (GUD) beneficiados pelo Cofinanciamento Estadual 

de Insumos – fraldas descartáveis - para tratamento domiciliar. 

  

 3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 
 

 

 Fralda descartável infantil tamanho EG, indicada para usuários de 14 kg a 16 kg, 

anatômica, hipoalergênica, atóxica, sem fragrância e multicamadas. Camada 

dermoprotetora (tecido não tecido suave, difusor de líquido filtrante, proteção extra de 

origem natural de aloe vera e vitamina E); Núcleo de absorção e retenção de umidade 

(ultra absorvente, de absorção rápida, composta por fibras de polpa de celulose, 

polímero superabsorvente gel e camada antivazamento); Cobertura externa (polietileno 

impermeável, flexível, resistente e com indicador de unidade); Barreiras laterais 

antivazamentos reforçadas (corte anatômico, altas, flexíveis contendo 04 fios de 

elastano); Fitas ajustáveis (sistema reposicionavel, 04 fitas, largas, reguláveis, aderentes, 

termoplásticas e reutilizáveis); Absorção (superior a 400 ml); Possua Laudo de 

Absorção Microbiológico, validade mínima de 02 anos a contar da data de entrega. 

 

 

 4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

     

       Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa, CDC – Centro de Distribuição da Saúde, 

entrega no endereço Rua 51, nº70, Bairro Santa Luzia, Capão da Canoa – RS. A Entrega deve ser 

realizada de segunda à sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 aos cuidados de Jeferson 

(51) 993927680 ou Gilmar (51)992851201. 
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 5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

      Entrega a combinar com o fornecedor de acordo com a necessidade do Município a cada 

trimestre. 

 

 6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
 

      Na entrega deverá ser fornecido laudo de microbiologia expedido por laboratório com registro 

na ANVISA e laudos de absorção dos lotes fornecidos. 

      A forma de solicitação das fraldas descartáveis pela Secretaria Municipal de Saúde à empresa 

vencedora do Processo será parcelada e o pedido será por meio de ordem de fornecimento enviado 

via e-mail com Nota de Empenho anexada. As entregas dos produtos deverão ser efetuadas em até 

10 (dez) dias ao recebimento do empenho, no local supracitado. 

      A aceitação dos produtos vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de 

Referência e à proposta apresentada. Verificada desconformidade de algum(s) item(s) do bem, a 

licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, sujeitando-se ás penalidades previstas em Lei. 

     As empresas participantes do processo licitatório deverão estipular e ratificar o prazo da garantia 

mínima a partir da data da emissão da Nota Fiscal/Fatura e mais os prazos de garantias que os 

fabricantes estipularem para os produtos. As fraldas deverão ter no mínimo 01 (um) ano de garantia. 

       No prazo de vigência da garantia, o fornecedor se obriga a sanar as falhas e/ou defeitos de sua 

responsabilidade, em prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento 

do aviso. 

 

7 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula) 
 

        Não se aplica. 
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8 – CONDIÇÕES GERAIS 
 

        Caberá a empresa vencedora cumprir fielmente a entrega do item aprovado de acordo com o 

prazo estabelecido no presente termo, em conformidade com a proposta e com o prazo estabelecido 

no presente termo, em conformidade com a proposta e com as descrições apresentada. Garantir a 

quantidade dos produtos adquiridos, imputando-lhe o ônus decorrente da cobertura dos prejuízos 

pela entrega do mesmo em desconformidade com o especificado no descritivo do item. Substituir, 

ás suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, após notificação formal o 

produto entregue que esteja em desacordo com as especificações deste edital e seus anexos com 

respectiva proposta, não aprovados pela Secretaria da Saúde em parecer devidamente 

fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade.  

 

 Solicito a compra de (quantitativo aproximado para 5 meses): 

 

  - 5.000 Fraldas Descartáveis Infantil tamanho EG. 

                                                

                                                                                

 

  Capão da Canoa, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

                                                          Danubia dos Santos Pereira 

                   Angélica Andrades                                            Secretária da Saúde 

                       Coordenação 
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