
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS 
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 FRALDA INFALTIL - TAMANHO RN - Fralda UN 10.000,0000 3,1300 31.300,00
descartável infantil unissex tamanho RN, de boa 
qualidade. Formato e manta anatômica, contorno 
de elástico ( 2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada 
interna e externa, perfeitamente sobrepostas, 
com as bordas unidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso, cobertura e camada interna de falso tecido 
e gel superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e resistente; 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda de aderência. A fralda 
deverá ser isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser 
embalada em material que garanta a integridade 
do produto. Pacote com no mínimo 08 e máximo 
10 fraldas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a ficha 
técnica do produto e amostra.

2 FRALDA INFANTIL-TAMANHO P-Fralda UN 20.000,0000 1,2633 25.266,00
descartável infantil unissex tamanho P, de boa 
qualidade. Formato e manta anatômica, contorno 
de elástico ( 2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso, cobertura e camada interna de falso tecido 
e gel superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e resistente; 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda de aderência. A fralda 
deverá ser isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser 
embalada em material que garanta a integridade 
do produto. Pacote com no minimo 08 e máximo 
10 fraldas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a ficha 
técnica do produto e amostra.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

3 FRALDA INFANTIL TAMANHO M - Fralda UN 30.000,0000 1,1300 33.900,00
descartável infantil unissex tamanho M, de boa 
qualidade. Formato e manta anatômica, contorno 
de elástico ( 2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso, cobertura e camada interna de falso tecido 
e gel superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e resistente; 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda de aderência. A fralda 
deverá ser isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser 
embalada em material que garanta a integridade 
do produto. Pacote com no mínimo 08 e máximo 
10 fraldas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a ficha 
técnica do produto e amostra.

4 FRALDA INFANTIL TAMANHO G - Fralda UN 30.000,0000 1,3125 39.375,00
descartável infantil unissex tamanho G, de boa
qualidade. Formato e manta anatômica, contorno 
de elástico ( 2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso, cobertura e camada interna de falso tecido 
e gel superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e resistente; 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda de aderência. A fralda 
deverá ser isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser 
embalada em material que garanta a integridade 
do produto. Pacote com no mínimo 08 e máximo 
10 fraldas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a ficha 
técnica do produto e amostra.

5 FRALDA INFANTIL TAMANHO XG - Fralda UN 20.000,0000 2,4750 49.500,00
descartável infantil unissex tamanho XG, de boa
qualidade. Formato e manta anatômica, contorno 
de elástico ( 2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso, cobertura e camada interna de falso tecido 
e gel superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e resistente; 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda de aderência. A fralda 
deverá ser isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser 
embalada em material que garanta a integridade 
do produto. Pacote com no mínimo 08 e máximo 
10 fraldas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a ficha
técnica do produto e amostra. _______________________
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

6 FRALDA INTANFIL - TAMANHO - XXG - Fralda UN 20.000,0000 2,1200 42.400,00
descartável infantil unissex tamanho XXG, de boa 
qualidade. Formato e manta anatômica, contorno 
de elástico ( 2 a 4 fios de lycra) de cada lado 
reforçado em todo o diâmetro da coxa, camada 
interna e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a camada 
intermediária, evitando seu deslocamento durante 
o uso, cobertura e camada interna de falso tecido 
e gel superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e resistente; 
fitas adesivas reguláveis e sistema abre e fecha 
para fixação sem perda de aderência. A fralda 
deverá ser isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. Deve ser 
embalada em material que garanta a integridade 
do produto. Pacote com no mínimo 08 e máximo 
10 fraldas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a ficha 
técnica do produto e amostra.

7 FFtALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda UN 10.000,0000 3,0750 30.750,00
descartável adulto geriátrica tamanho P de 
formato anatômico, indicado para casos de 
incontinência intensa, dotada de indicador de 
umidade, muda de cor ao contato com o liquido e 
indica quando a fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel 
superabsorvente que proporcione segurança e 
proteção durante todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 ( quatro) fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste.
Composição mínima: camada interna de não 
tecido, flocos em gel superabsorventes para 
maior rapidez na absorção e retenção de liquido 
reduzindo a umidade ( gel seco) , sistema para 
melhor distribuição e transferência do liquido 
( camada de transferência) ; cobertura 
hipoalergenica que permite a passagem rápida 
dos líquidos, proporcionando proteção a pele; 
camada externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam a 
prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e 
fitas adesivas para fixação; indicada para 
utilização em pessoas com peso de 30 a 40kg e 
cintura entre 50 a 80cm apresentação: 
acondicionado em embalagem originai de fábrica, 
pacote com no mínimo 10 unidades, contendo 
externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

8 FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO M - fralda UN 30.000,0000 2,0600 61.800,00
descartável adulto geriátrica tamanho m. - 
formato anatômico, indicado para casos de 
incontinência intensa, dotada de indicador de 
umidade, muda de cor ao contato com o liquido e 
indica quando a fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel 
superabsorvente que proporcione segurança e 
proteção durante todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 ( quatro) fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste, 
composição mínima: camada interna de não 
tecido, flocos em gel superabsorventes para 
maior rapidez na absorção e retenção de liquido 
reduzindo a umidade ( gel seco) , sistema para 
melhor distribuição e transferência do liquido 
( camada de transferência) ; cobertura 
hipoalergenica que permite a passagem rápida 
dos líquidos proporcionando proteção a pele; 
camada externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam a 
prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e 
fitas adesivas para fixação; indicada para 
utilização em pessoas com peso de 40 a 70kg e 
cintura entre 80 a 115cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de fábrica, 
pacote com no mínimo 09 unidades, contendo 
externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

9 FRALDA GERIÁTRICA-TAMANHO G-Fralda UN 50.000,0000 2,1740 108.700,00
descartável adulto geriátrica, tamanho G - formato 
anatômico, indicado para casos de incontinência 
intensa, dotada de indicador de umidade, muda 
de cor ao contato com o liquido e indica quando a 
fralda pode ser trocada, barreiras antivazamento, 
elástico ao redor das pernas, gel superabsorvente 
que proporcione segurança e proteção durante 
todo o tempo de uso do produto, contendo no 
mínimo 04 ( quatro) fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste.
Composição mínima: camada interna de não 
tecido, flocos em gel superabsorventes para 
maior rapidez na absorção e retenção de liquido 
reduzindo a umidade ( gel seco) , sistema para 
melhor distribuição e transferência do liquido 
( camada de transferência) ; cobertura 
hipoalergenica que permite a passagem rápida 
dos líquidos proporcionando proteção a pele; 
camada externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam a 
prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e 
fitas adesivas para fixação; indicada para 
utilização em pessoas com peso de 70 a 90kg e 
cintura entre 115 a 150cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de fábrica, 
pacote com no mínimo 08 unidades, contendo 
externamente especificação do produto, 
informações
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

10 FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO XG - fralda UN 50.000,0000 3,8650 193.250,00

descartável adulto geriátrica, tamanho XG - 
formato anatômico, indicado para casos de 
incontinência intensa, dotada de indicador de 
umidade, muda de cor ao contato com o liquido e 
indica quando a fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das pernas, gel 
superabsorvente que proporcione segurança e 
proteção durante todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 ( quatro) fitas adesivas 
reposicionáveis para o máximo de ajuste. 
Composição mínima: camada interna de não 
tecido, flocos em gel superabsorventes para 
maior rapidez na absorção e retenção de liquido 
reduzindo a umidade ( gel seco) , sistema para 
melhor distribuição e transferência do liquido 
( camada de transferência) ; cobertura 
hipoalergênica que permite a passagem rápida 
dos líquidos proporcionando proteção a pele; 
camada externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam a 
prevenir vazamentos, adesivo termoplástico e 
fitas adesivas para fixação; indicada para 
utilização em pessoas com peso acima de 90kg e 
cintura entre 120 a 165cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de fábrica, 
pacote com no mínimo 07 unidades, contendo 
externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

Total da Coleta: 616.241,00

Valor Total estimado da aquisição: 616.241,00 (seiscentos e dezesseis mil duzentos e quarenta e um 
reais).

Justificativa : AQUISIÇÃO FUTURA DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS 
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD.

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Condições de Pagamento: 30 dias após emissão da AF

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA

Unidade Fiscalizadora: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUl 
PREfEITURA MUNiCIPAl Oí AQUIOAUANA 

SECRETARIA MUfílORAl OE SAÚDE

Cl n°:316/19 GAB/SESAU Aquidauana/MS, 11 de Dezembro de 2019.

De: Núcleo de Compras SESAU

Para: Ana Lucia Guimarães Alves Corrêa

Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Objeto: Solicitamos abertura de processo de registro de preço para a aquisição futura de fraldas 

para atendimentos de pacientes cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família e no Serviço de 

Atendimento Domiciliar, descrição dos produtos e quantidades, anexo.

Justificativa: Aquisição futura de fraldas, tamanhos adultos e infantis para atender os pacientes 

com incontinência urinaria e fecal e patologias associadas cadastrados nas Estratégias de Saúde 

da Família e no Serviço de Atendimento Domiciliar, analisados mediante a parecer social 

emitido por Assistente Social. Realizado Estudo Técnico Preliminar, anexo.

Fonte do Recurso/Despesa Orçamentária: PdfiZOCjj jJi (YnjLrp-j

PAB 19-SESAU, 02-FMS, 2083 - 675 ClfflHmtTwdesSoUW

MAC 19-SESAU, 02-FMS, 2096 - 758 

Prazo de Entrega: 10 dias úteis.

UU11W IO»'““» ---- 
Secretária Municipal ae 

Saúde e Saneamento
Decreto Municpal 002/2020 Ç /

y 0'

Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal -  atestada'péfo fiscal de 
contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.

Local de entrega: Depósito central da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestor: Ana Lúcia Guimarães Alves Corrêa CPF: 834.870.341-15 e

Fiscal do processo de registro de preço: Patrícia Gonçalo Duarte CPF: 009.239.091-92

Atenciosamente.

PAB MAC

/Dcffi^e Fi m w jd & S tm a
I Coordencdi ra Atenção Basica 

CO REí\M S 110 181

Fen
CORE.

mios Cãbreira
ÍS £78949 ENF

Assinaturas e carimbos dos coordenadores dos respectivos núcleos

L C G  C -C fx£>  '• 1 ^ /
1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

C.L N° 032/2020/COMPRAS-SESA U
Aquidauana/MS, 04 de março de 2020.

DE: Cláudia Franco Fernandes Souza
Secretária Municipal de Saúde de Saneamento

PARA: Antônio Carlos da Costa Marques 
Secretária Municipal de Finanças

ASSUNTO: Futura Aquisição de Fraldas

OBJETO: Considerando a C.L n° 316/2019 GAB/SESAU de 11 de dezembro de 2019, 
reiteramos e solicitamos abertura de processo para futura aquisição de fraldas para 
atendimentos de pacientes cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família e no Serviço de 
Atendimento Domiciliar e, que as quantidades solicitadas estejam de acordo com anexo I 
desta C.I., conforme prevê o Decreto Municipal n° 030/2019, art. 3o, incisos de I a IV

FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
PAB -  19-SESAU, 02-FMS, 2.083 -  82, 83 e 84,
MAC -  19-SESAU, 02-FMS, 2.096 -  165, 166 e 168.

JUSTIFICATIVA: Aquisição futura de fraldas, tamanhos adultos e infantis para atender 
os pacientes com incontinência urinaria e fecal e patologias associadas cadastrados nas 
Estratégias de Saúde da Família e no Serviço de Atendimento Domiciliar, analisados 
mediante a parecer social emitido por Assistente Social. Conforme materiais descritos no 
anexo I. Realizado Estudo Técnico Preliminar, anexo à C.L n° 316/2019 GAB/SESAU.

LOCAL DE ENTREGA: Depósito da Prefeitura de Aquidauana. Endereço: Rua Estevão 
Alves Corrêa, n° 1763, Bairro Alto.
CEP: 79200-000. Aquidauana - MS
PRAZO DE ENTREGA: até 05 (cinco) dias úteis.

PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal atestada pelo 

fiscal de contrato.

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 12 Meses.

GESTOR: Cláudia Franco Fernandes Souza CPF: 638.720.131-49 

FISCAL: Ursula Coelho de Barros CPF: 923.687.191-72

Decreto nü 002/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

ANEXO I -  C.L N°032/2020/COMPRAS-SESAU, de 04 de março de 2020.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS UN1D. QUANTIDADE

PAB

QUANTIDADE

MAC

TOTAL

01 Fralda infantil -  TAM RN -Fralda 
descartável infantil unissex tamanho RN, 
de boa qualidade. Formato e manta 
anatômica, contorno de elástico (2 a 4 
fios de lycra) de cada lado reforçado em 
todo o diâmetro da coxa, camada interna 
e externa, perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso, cobertura e 
camada interna de falso tecido e gel 
superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e 
resistente; fitas adesivas reguláveis e 
sistema abre e fecha para fixação sem 
perda de aderência. A fralda deverá ser 
isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. 
Deve ser embalada em material que 
garanta a integridade do produto. Pacote 
com no mínimo 08 e máximo 10 fraldas. 
Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

UNID. 5.000 5.000 10.000

02 Fralda infantil - TAM P -Fralda 
descartável infantil unissex tamanho P, 
de boa qualidade. Formato e manta 
anatômica, contorno de elástico (2 a 4 
fios de lycra) de cada lado reforçado em 
todo o diâmetro da coxa, camada interna 
e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso, cobertura e 
camada interna de falso tecido e gel 
superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, tlexível e 
resistente; fitas adesivas reguláveis e 
sistema abre e fecha para fixação sem

UNID. 10.000 10.000 20.000

Feiipe éos Santos Cabieira
COREN-MS S78949 ENF

ã̂iueííA(eCarva[íw Jtfves
COREN-MS 121177 ENF

Gáudio
Secrebrrr1 

Saúdí e S 
Decreto M\.i.

'jLXrnO-'r<^

iro fernandes Souza
i M inidpal de 

• •> >nto 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SESAU

NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

perda de aderência. A fralda deverá ser 
isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. 
Deve ser embalada em material que 
garanta a integridade do produto. Pacote 
com no mínimo 08 e máximo 10 fraldas. 
Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

03 Fralda infantil -  TAM M -Fralda 
descartável infantil unissex tamanho M, 
de boa qualidade. Formato e manta 
anatômica, contorno de elástico (2 a 4 
fios de lycra) de cada lado reforçado em 
todo o diâmetro da coxa, camada interna 
e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso, cobertura e 
camada interna de falso tecido e gel 
superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e 
resistente; fitas adesivas reguláveis e 
sistema abre e fecha para fixação sem 
perda de aderência. A fralda deverá ser 
isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. 
Deve ser embalada em material que 
garanta a integridade do produto. Pacote 
com no mínimo 08 e máximo 10 fraldas. 
Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

UN ID. 15.000 15.000 30.000

04

Fralda infantil -  TAM G -Fralda 
descartável infantil unissex tamanho G, 
de boa qualidade. Formato e manta 
anatômica, contorno de elástico (2 a 4 
fios de lycra) de cada lado reforçado em 
todo o diâmetro da coxa, camada interna 
e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária, evitando seu

UNID. 15.000 15.000 30.000

COREN-MS 578949 ENF ^ m e^deC am O io ßfves 
£0REN-MS 121177 ENF

oTÍrnandesSouza
^ _____ l-^O y
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deslocamento durante o uso, cobertura e 
camada interna de falso tecido e gel 
superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e 
resistente; fitas adesivas reguláveis e 
sistema abre e fecha para fixação sem 
perda de aderência. A fralda deverá ser 
isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. 
Deve ser embalada em material que 
garanta a integridade do produto. Pacote 
com no mínimo 08 e máximo 10 fraldas. 
Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

05 Fralda infantil -  TAM XG -Fralda 
descartável infantil unissex tamanho XG, 
de boa qualidade. Formato e manta 
anatômica, contorno de elástico (2 a 4 
fios de lycra) de cada lado reforçado em 
todo o diâmetro da coxa, camada interna 
e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso, cobertura e 
camada interna de falso tecido e gel 
superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e 
resistente; fitas adesivas reguláveis e 
sistema abre e fecha para fixação sem 
perda de aderência. A fralda deverá ser 
isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empelotamentos ou qualquer defeito. 
Deve ser embalada em material que 
garanta a integridade do produto. Pacote 
com no mínimo 08 e máximo 10 fraldas. 
Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.______

UNID. 20.000 20.000 20.000

06 Fralda infantil -  TAM XXG -  Fralda 
descartável infantil unissex tamanho

UNID. 1 0 .0 0 0 10.000 20.000

Felifkdos Santos Cabreiro
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NÚCLEO DE COMPRAS SESAU

XXG, de boa qualidade. Formato e manta 
anatômica, contorno de elástico (2 a 4 
fios de lycra) de cada lado reforçado em 
todo o diâmetro da coxa, camada interna 
e externa perfeitamente sobrepostas, com 
as bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o uso, cobertura e 
camada interna de falso tecido e gel 
superabsorvente, cobertura externa 
impermeável de polietileno, flexível e 
resistente; fitas adesivas reguláveis e 
sistema abre e fecha para fixação sem 
perda de aderência. A fralda deverá ser 
isenta de substâncias alergênicas e 
tóxicas, com superfície uniforme, livre de 
empeiotamentos ou qualquer defeito. 
Deve ser embalada em material que 
garanta a integridade do produto. Pacote 
com no mínimo 08 e máximo 10 fraldas. 
Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra._____

07 Fralda geriátrica TAM P- Fralda 
descartável adulto geriátrica tamanho P 
de formato anatômico, indicado para 
casos de incontinência intensa, dotada de 
indicador de umidade, muda de cor ao 
contato com o liquido e indica quando a 
fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das 
pernas, gel superabsorvente que 
proporcione segurança e proteção durante 
todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 (quatro) fitas 
adesivas reposicionáveis para o máximo 
de ajuste. Composição mínima: camada 
interna de não tecido, flocos em gel 
superabsorventes para maior rapidez na 
absorção e retenção de liquido reduzindo 
a umidade (gel seco), sistema para 
melhor distribuição e transferência do 
liquido (camada de transferência); 
cobertura hipoalergenica que permite a 
passagem rápida dos líquidos,

UNID. 5.000 5.000 10.

Felipecios Soutos Cabreiro
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proporcionando proteção a pele; camada 
externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam 
a prevenir vazamentos, adesivo 
termoplástico e fitas adesivas para 
fixação; indicada para utilização em 
pessoas com peso de 30 a 40kg e cintura 
entre 50 a 80cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de 
fábrica, pacote com no mínimo 10 
unidades, contendo extemamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra._____
Fralda geriátrica -  TAM M- fralda 
descartável adulto geriátrica tamanho m. 
- formato anatômico, indicado para casos 
de incontinência intensa, dotada de 
indicador de umidade, muda de cor ao 
contato com o liquido e indica quando a 
fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das 
pernas, gel superabsorvente que 
proporcione segurança e proteção durante 
todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 (quatro) fitas 
adesivas reposicionáveis para o máximo 
de ajuste, composição mínima: camada 
interna de não tecido, flocos em gel 
superabsorventes para maior rapidez na 
absorção e retenção de liquido reduzindo 
a umidade (gel seco), sistema para 
melhor distribuição e transferência do 
liquido (camada de transferência); 
cobertura hipoalergenica que permite a 
passagem rápida dos líquidos 
proporcionando proteção a pele; camada 
externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam 
a prevenir vazamentos, adesivo 
termoplástico e fitas adesivas para 
fixação; indicada para utilização em 
pessoas com peso de 40 a 70kg e cintura 
entre 80 a 115cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de

UNID. 15.000 15.000 30.000

bs Cabreiro
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fábrica, pacote com no mínimo 09 
unidades, contendo externamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

09 Fralda geriátrica -  TAM G-Fralda 
descartável adulto geriátrica, tamanho G - 
formato anatômico, indicado para casos 
de incontinência intensa, dotada de 
indicador de umidade, muda de cor ao 
contato com o liquido e indica quando a 
fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das 
pernas, gel superabsorvente que 
proporcione segurança e proteção durante 
todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 (quatro) fitas 
adesivas reposicionáveis para o máximo 
de ajuste. Composição mínima: camada 
interna de não tecido, flocos em gel 
superabsorventes para maior rapidez na 
absorção e retenção de liquido reduzindo 
a umidade (gel seco), sistema para 
melhor distribuição e transferência do 
liquido (camada de transferência); 
cobertura hipoalergenica que permite a 
passagem rápida dos líquidos 
proporcionando proteção a pele; camada 
externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam 
a prevenir vazamentos, adesivo 
termoplástico e fitas adesivas para 
fixação; indicada para utilização em 
pessoas com peso de 70 a 90kg e cintura 
entre 115 a I50cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de 
fábrica, pacote com no mínimo 08 
unidades, contendo externamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

UNID. 25.000 25.000 50.000

IO Fralda geriátrica -  TAM XG- fralda 
descartável adulto geriátrica, tamanho 
XG - formato anatômico, indicado para

UNID. 25.000 25.000 50.000
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casos de incontinência intensa, dotada de 
indicador de umidade, muda de cor ao 
contato com o liquido e indica quando a 
fralda pode ser trocada, barreiras 
antivazamento, elástico ao redor das 
pernas, gel superabsorvente que 
proporcione segurança e proteção durante 
todo o tempo de uso do produto, 
contendo no mínimo 04 (quatro) fitas 
adesivas reposicionáveis para o máximo 
de ajuste. Composição mínima: camada 
interna de não tecido, flocos em gel 
superabsorventes para maior rapidez na 
absorção e retenção de liquido reduzindo 
a umidade (gel seco), sistema para 
melhor distribuição e transferência do 
liquido (camada de transferência); 
cobertura hipoalergênica que permite a 
passagem rápida dos líquidos 
proporcionando proteção a pele; camada 
externa com toque suave, fios de 
elastano, barreiras protetoras que ajudam 
a prevenir vazamentos, adesivo 
termoplástico e fitas adesivas para 
fixação; indicada para utilização em 
pessoas com peso acima de 90kg e 
cintura entre 120 a 165cm apresentação: 
acondicionado em embalagem original de 
fábrica, pacote com no mínimo 07 
unidades, contendo extemamente 
especificação do produto, informações do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Apresentar com a proposta a 
ficha técnica do produto e amostra.

nfte cie CarvaOwflh'es
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Estudo Técnico Preliminar

Entende-se que a fralda geriátrica é considerada insumo de saúde quando necessária à dignidade 

de uma pessoa, sendo o caso mais recorrente a incontinência urinária. A obrigação de 

fornecimento de fraldas geriátricas pelo ente público decorre do direito fundamental à vida digna 

e a saúde. Logo, havendo prescrição médica para o uso de fraldas descartáveis, o poder público 

deve fornecer. Inicialmente, recomenda-se que o usuário do SUS seja cientificado que o 

Ministério da Saúde instituiu o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) e a Portaria n° 

111/GM/MS de 28 de janeiro 2016, que dispõe acerca da disponibilização de medicamentos e/ou 

correlatos à população. No âmbito da farmácia popular são distribuídas fraldas geriátricas aos 

pacientes com incontinência que possuam mais de 60 anos. Em 2017 foi estabelecida a Portaria 

n° 937, de 7 de abril de 2017, que altera a Portaria n° 111/GM/MS, de 28 de janeiro de 2016, que 

dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), para ampliar a cobertura de fraldas 

geriátricas às pessoas com deficiência '. ANEXO I.

Todavia, nos casos em que for declarada a impossibilidade financeira de arcar com o custeio das 

fraldas geriátricas, entende-se que por se tratar de insumo básico à dignidade do tratamento à 

saúde, o Município deve fornecer estes materiais em atendimento ao disposto no art. 198, II, da 

CRFB2 (integralidade da assistência), sendo, imprescindível, todavia, laudo médico do SUS 

prescrevendo o insumo3. Embasada na Portaria n° 793, de 24 de abril de 2012, que institui a 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, no Capítulo 

I, Art.2°, Parágrafos: I, II e V, as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais foram 

incluídos no Programa de Dispensação de Fraldas pela Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento de Aquidauana, MS. ANEXO II.

1. Portaria n° 937, de 7 de abril de 2017

Art. Io - O art. 21 da Portaria n° 111/GM/MS, de 28 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 21 - ...................................................

III - para a dispensação de fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos ou ser pessoa com deficiência.

2. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

3. Decreto n° 7508/2011

Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:
I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;
II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;
III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e
IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.

Felipe clos Santos Cabreiro
COREN-MS 578.949 ENt



ANEXO I

r ’ ;

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orientações para pacientes comprarem fraldas geriátricas com descontos pelo programa Farmácia 

Popular do Governo.

Orientar o paciente com prescrição médica ou responsável a buscar a aquisição via Programa Farmácia 

Popular como primeira escolha. Nos casos onde não há possibilidade de aquisição por recursos próprios 

mesmo com os descontos previsto no Programa Farmácia Popular poderão ser referenciados para 

Assistente Social do NASF para avaliação e parecer social para possível cadastro a fim de receber fraldas 

geriátricas pelo município de Aquidauana. Deverá ser seguido o fluxograma indicado pela Coordenação 

responsável (Anexo)

As fraldas geriátricas são disponibilizadas na modalidade copagamento para pessoas a partir de 60 anos 

ou pessoas com deficiência. Os preços variam de R$ 11,00 a R$ 19,00 por pacote a depender da marca. 

Para a aquisição, são necessários os seguintes documentos:

Receita ou laudo médico válido por 6 meses, documento com foto e CPF e saber o endereço.

O paciente com deficiência física deverá apresentar a prescrição, laudo ou atestado médico com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID), justificando a indicação de uso da fralda geriátrica.

O limite para aquisição é de 04 unidades por dia, podendo ser adquiridas 40 fraldas a cada 10 dias, 

totalizando 120 fraldas por mês. Em caso de usuário considerado incapaz (nos termos dos artigos 3- e 4? 

do Código Civil), a dispensação poderá ser feita ao seu representante legal. Considera-se representante 

legal aquele que for: declarado por sentença judicial; portador de instrumento público de procuração 

que outorgue plenos poderes ou poderes específicos para aquisição de produto de higiene pessoal junto 

ao Programa; ou portador de instrumento particular de procuração com reconhecimento de firma. 

Farmácias credenciadas em Aquidauana:

Farmácia Popular de Aquidauana:

Rua Sete de Setembro, n9 744, Centro.

Rua Sete de Setembro, n9 540, Centro.

Rua OscarTrindade de Barros, n9 1669, Santa Terezinha.

Pharmacenter - farmácia de manipulação: Rua Augusto Mascarenhas, 540, centro, sala a.

Enfermeira Grasiele Maria Tolfo Ferro - COREN-MS 222.879 
Responsável pelo programa de fornecimento de fraldas adulta e infantil -  SESAU- Aquidauana, MS.
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ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO DO S ü t  
PREfEITURA MUNICIPAL DE AQUIOAUANA 

SECRETARIA MUNK«1 AL OE SAÖDE

Fluxograma do programa de dispensação de fraldas

Enfermeira Grasiele Maria Tolfo Ferro - COREN-MS 222.879 
Responsável pelo programa de fornecimento de fraldas adulta e infantil -  SESAU- Aquidauana, MS.

Felipe dos Santos Cabreiro
COREN-MS 578949 ENF
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Diante dos motivos explanados que justificam o fornecimento de fraldas tamanho adulto e 

infantil para os pacientes que se enquadram nos perfis citados, obedecendo aos fluxogramas 

previstos, faz-se necessário planejamento e uma análise quantitativa e racional do insumo para 

que a aquisição por meio de processo licitatório seja adequada à quantidade de pacientes 

cadastrados, que não ocorra interrupção da entrega do insumo.

O controle mensal da dispensação é feito por meio de planilhas. A Estratégia de Saúde da 

Família recebe mensalmente uma pasta com os dados dos cadastrados e paciente ou responsável, 

busca na Unidade de Saúde entre os dias 12 de cada mês até o dia 04 do mês subsequente e 

assina a lista confirmando o recebimento. Entre o dia 05 a 11 de cada mês a pasta com lista de 

cadastrados é entregue ao responsável pelo programa de dispensação de fraldas onde realiza as 

devidas alterações (inserção de novos cadastrados, mudança de tamanho de fralda, retirada da 

lista em caso de óbito, desfralde ou mudança de área), em seguida a lista é encaminhada ao setor 

de almoxarifado para separar as quantidades de cada ESF e encaminhadas as mesmas com a 

pasta no novo ciclo de entrega (mês de referência), os pacientes que são atendidos pelo Serviço 

de Atendimento Domiciliar (SAD) recebem as fraldas no domicilio pela Equipe de Saúde do 

SAD, porém o modo de organização da planilha se dá junto ao realizado nas ESFs. Essa 

organização no processo de trabalho foi sistematizada no mês de julho de 2019, de modo que 

anteriormente existia outro processo utilizando listas de cadastrados.

De acordo com os números de fraldas dispensadas em três meses do segundo semestre de 2019 

obteve-se uma média de 146 pacientes atendidos por mês sendo que em dezembro de 2019 

chegou-se ao número de 156 usuários cadastrados. Em relação às quantidades de fraldas a média 

dos três meses avaliados foi de 714 pacotes de fraldas de tamanhos variados, distribuídos 

mensalmente. ANEXO III.

Sobre a solicitação para abertura de processo licitatório para aquisição de fraldas a fonte de 

recursos citada na Cl n°: 316/19 GAB/SESAU, será compartilhada entre PAB e MAC, pois trata- 

se de um objeto que será destinado a usuários atendidos tanto pelas Estratégias de Saúde da 

Família ( recurso PAB), quanto pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (Recurso MAC).

12



ANEXO III

ESF

cadastrado
CONSUM O FRALDAS AGOSTO 2019

TOTAL 1

ADULTO INFANTIL

P M G GG EXG P M G XG

Camisão/Pirap. 7 4 16 8

C. Pinheiro F. 9 16 12 10

C. F. Stella 3 10 8

Cipolândia 2 4 4

Guanandy 6 4 12 8

Izaura Baes 9 4 24 10

JAM 13 8 28 8 20

João J. C. 10 4 16 16 10

José Vória 9 28 4 10

Modesto P. 5 20

Nova Aquid. 8 8 16 8

Pinheiro 20 4 8 40 12 20 20

São Francisco 7 4 24

São Pedro 6 8 8 8

Tiago Bogado 6 4 12 10

Vila Trindade 3 4 8

TOTAL ESFs 123 22 48 268 8 96 10 40 60 552

SESAU * 2 10 10 20

30NASF 10 10 10

SAD 6 4 16 20

TOTAL 131 32 48 292 132 10 44 60 622

ESF

cadastrado CONSUMO FRALDAS NOVEMBRO 2019
ADULTO INFANTIL

TOTALP M G GG EXG P M G XG
Camisão/Pirap. 10 8 20 24
C. Pinheiro F. 11 4 20 16 10
C. F. Stella 6 10 10 4 12
Cipolândia 2 4 4
Guanandy 10 8 20 12
Izaura Baes 11 4 32 4 10
JAM 10 8 12 16 10
João J. C. 7 16 8 10
José Vória 12 28 16 10
Modesto P. 4 12 4
Nova Aquid. 9 8 16 8
Pinheiro 18 4 12 32 12 20 10
São Francisco 8 8 4 20 0
São Pedro 7 8 4 16
Tiago Bogado 5 12 4 10
Vila Trindade 7 4 8 12
TOTAL ESFs 137 26 74 260 168 10 30 50 618
Gêmeas (Cipolândia) 15
B.S.L. ( Guanandy) 1 10
SAD 14 14 12 40 4 10
J.F. ( Pinheiro) 1 10
FARMÁCIA empréstimo 40
HOSPITAL em préstimo 4
TOTAL GERAL I 153 40 74 316 35 34 70 777

Felipe dos Santos Cabreiro
COREN-MS 578949 ENF
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ESF

ca das trado CONSUMO FRALDAS DEZEMBRO 2019
ADULTO INFANTIL

TOTAL 1P M G G G E X G P M G X G

Camisão/Pirap. 12 8 20 20

C. Pinheiro F. 12 4 24 16 10

C. F. Stella 6 10 10 16

Cipolândia 2 4 4

Guanandy 11 8 24 8 10

Izaura Baes 10 4 28 4 10

JAM 12 8 20 16 10

João J. C. 5 8 8 10

José Vória 11 24 16 10

Modesto P. 5 16 4

Nova Aquid. 9 12 16 8

Pinheiro 18 10 16 27 12 10 14

São Francisco 9 8 4 24 4

São Pedro 7 8 4 24

Tiago Bogado 6 12 4 20

Vila Trindade 6 4 8 12

TOTAL ESFs 141 32 82 259 176 10 30 64 653

SAD 15 14 12 48 8 10 92

FARMÁCIA empréstimo

HOSPITAL empréstimo
TOTAL 156 46 82 271 224 10 38 74 745

Conclusão

Considerando a saúde como direito universal social, como preconiza o Art. 196 da Constituição 

Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando a Lei Complementar 141/2012, Art. 3o, II, dispõe que “Atenção integral e 

universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo a assistência terapêutica e 

recuperação de deficiências nutricionais’’;

Considerando as transformações políticas, econômicas e demográficas ocorridas no Brasil na 

segunda metade de século 20, que geraram mudanças significativas no perfil epidemiológico da 

população e que se traduzem em um aumento das chamadas doenças crônico-degenerativas; 

Considerando que os pacientes portadores dessas doenças necessitam, muitas vezes, de materiais 

e cuidados paliativos. Acredita-se que pedido de abertura de processo licitatório conforme trata a 

Cl n°: 316/19 GAB/SESAU e seus anexos que constam da página 02 a 14 deste documento faz 
se pertinentes.
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