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1. DO OBJETO 
 
 Aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEL conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 
 

ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA QUANT. UNID. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 
TAMANHO G (GRANDE) – Formato anatômico 
da fralda e da manta, nao toxico, antialergica, 
composição interna de fibra de celulose, 
polietileno, polipropileno, falso tecido, gel 
absorvente, cobertura externa impermeável de 
polietileno flexível e resistente, camada interna 
antialérgica, peso do usuário de acima 70kg, 
medida da cintura de 110 a 140cm, adesivo 
termoplastico, fitas adesivas regulaveis e sistema 
abre e fecha para fixacao sem perda da aderência, 
com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, 
indicador de umidade para troca, com extrato de 
aloe vera, embalado em embalagem filme de 
polietileno, validade minima de minima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega, e suas 
condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 
n°1480/90 do Ministerio da Saúde, atendendo a 
Resolução GMC nº 36/2004 do Inmetro referente 
a rotulagem. 

37.600 Unidade 1,73 65.048,00 

2 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL 
TAMANHO GG, para uso adulto, peso acima de 
90 kg, cintura de aproximadamente 110 cm a 165 
cm. a fralda deverá possuir formato anatômico, 
alto grau de absorvência, camada interna de gel 
retentor de umidade, barreira contra vazamentos e 
no mínimo três fios de elásticos e duas fitas 
adesivas de cada lado, deverá ser composta de 
fibras de celulose antialérgicas e atóxicas, com 
registro no Ministério da Saúde. 

12.600 Unidade 1,64 20.664,00 

3 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA 
TAMANHO EG (EXTRA GRANDE), para 
pacientes com peso acima de 90 kg e cintura de 
110 a 165 cm. Características: composta por 
material macio e antialérgico, indicador de 
umidade, formato anatômico, barreiras laterais 
antivazamentos, com recortes nas pernas, elástico 
ao redor das pernas, 04 fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste e 
proteção com sistema para maior rapidez na 
absorção e melhor distribuição do líquido, flocos 
de gel superabsorventes reduzindo a umidade, 
adequadas a sua finalidade, com superfície 
uniforme, embalagem com identificação de 

3.000 Unidade 1,46 4.380,00 
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procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade mínimo de 01 ano após data de 
entrega, com registro no Ministério da Saúde. 

4 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL 
TAMANHO "M" (MÉDIO), formato anatômico 
da fralda e da manta,  não toxico; antialérgica, 
composição interna de fibra de celulose, 
polietileno, polipropileno, falso tecido, gel 
absorvente, cobertura externa impermeável de 
polietileno flexível e resistente, camada interna 
antialérgica, peso do usuário de 40 a 70kg, medida 
da cintura de 70 a 100cm, adesivo termoplástico, 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda da aderência, com 4 fitas, 
barreiras laterais antitravamento, indicador de 
umidade para troca, embalado em em filme de 
polietileno, validade minima de minima de 12 
(doze) meses, a contar da data de entrega, e suas 
condições deverão estar de acordo com a Portaria 
n°1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a 
Resolução GMC nº 36/2004 do Inmetro referente 
a rotulagem. 

34.200 Unidade 1.16 39.672,00 

5 FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO 
“P” (PEQUENO) – descartável, formato 
anatômico, com canais de rápida absorção de alta 
tecnologia , com fechamento na cintura por meio 
de fitas adesivas reposicionáveis e com afixadas 
em posição simétrica que garanta ajuste perfeito 
ao corpo, fios de elástico ajustáveis nas pernas, 
barreiras protetoras antivazamento, com gel 
superabsorvente de até 8 (oito) horas de proteção, 
com indicador de umidade, hipoalergênico e 
dermatologicamente testado para adulto com peso 
entre 20 a 40 kg aproximadamente, dimensão 
aproximada de cintura 80 a 120 cm, atóxica, 
tamanho médio. Primeira qualidade. Empacotadas 
conforme embalagem do fornecedor com 
indicação de prazo de validade, lote e dados do 
fabricante. 

8.800 Unidade 1,58 13.904,00 

TOTAL GERAL 143.668,00 

 
 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
 

Considerando que o município de Barra de São Francisco apresenta diversas pessoas 

em situação de vulnerabilidade de saúde que necessitam do uso de fraldas geriátricas, dentre 

elas pessoas acamadas, idosos, doentes crônicos, pacientes oncológicos, dentre outros. 
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Salienta-se que o direito a saúde é assegurado como de dever do Estado e que este deve criar 

programas e projetos que ofereçam qualidade de saúde aos usuários do SUS. Assim, destaca-

se, por fim, que cabe ao Estado ofertar o acesso a serviços que possam melhorar a qualidade 

de vida dos usuários do SUS, sobretudo daqueles que estão em situação de maior 

vulnerabilidade e que necessitam garantir, além do tratamento de saúde, um padrão digno de 

vida. 

 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
 
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados a partir da emissão da Autorização de 

Fornecimento, em remessa definida pela Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço 

Alameda Santa Terezinha, nº. 100, Vila Landinha – CEP: 29.800-000. 

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 dias, pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 30 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 45 dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado. 

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. São obrigações da Contratante: 
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5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo Aditivo; 

5.1.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e neste Termo de 

Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
 
7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

7.1. A subcontratação dependerá de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade 

fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto. 

7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
 
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

8.4 O fiscal do contrato gerado com a(s) empresa(s) fornecedora(s) será a servidora 

MILYELLE CARLA DE OLIVEIRA BARROS QUEIROZ. 
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9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. Cometer fraude fiscal; 

9.1.6. Não mantiver a proposta. 

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

9.3. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 dias; 

9.3.1. Multa compensatória de 3% (Três por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

9.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

9.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

9.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
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9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

9.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

9.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

10. DO RECURSO E ORÇAMENTO 

 

10.1 As despesas da aquisição dos produtos descritos nesse Termo de Referência serão 

custeadas por Recursos Próprios Municipais, especificamente, das fichas que contemplam a 

Atenção de Média e Alta Complexidade. 

 

 

Barra de São Francisco, ES, 24 de Maio de 2018. 

 

 

 

Ronan César Godoy da Costa 
Secretário Municipal de Saúde 

 


