
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 

Praça da Independência – 341 – CEP. 29600-000 – Afonso Cláudio – ES – Tel. 27 3735.4000 – Página 1 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Presencial nº 052/2012, referente à Registro de 
Preços para futuras contratações de empresas para 
fornecimento de fraldas descartáveis geriátricas. 

 
PREÂMBULO 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.966.711/0001-67 através da Solicitação de Material 
nº 13568/2012 da Secretaria Municipal de Saúde, protocolizada sob o n° 001677/2012, por intermédio de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 129/2012, torna público para conhecimento 
dos interessados a alteração do edital do Pregão Presencial em epígrafe, com abertura prevista para o dia o 
dia 16 de abril de 2012 às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, 
Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000, que: 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 
 
Fica determinado as seguintes alterações: 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES  
1.1 – Ficam retificados os descritivos do ANEXO I: 
Onde se lê: Item 001: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA COM 08 UNIDADES tamanho m; Item 002: 
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA COM 08 UNIDADES tamanho g; Item 003: FRALDA 
DESCARTAVEL pacote com 07 unidades, tamanho gg.; Item 004: FRALDA DESCARTAVEL pacote com 11 
unidades, tamanho juvenil. Leia-se: Item 001: FRALDA DESCARTÁVEL de uso adulto, com alto poder de 
absorção, produto hipoalergenico e dermatologicamente testado, segurança antivazamente com total 
conforto, fitas adesivas que permitam abrir e fechar várias vezes sem danificar a fralda, tecido respirável 
supermacio, parte externa com formato anatômico e cintura com abas elásticas ajustáveis perfeitamente ao 
corpo e camada com toque de tecido super macio respirável, para garantir que a pele fique arejada e 
saudável. embaladas em pacotes com mínimo de 30 tiras, de acordo com a praxe do fabricante, de forma a 
garantir a integridade absoluta do produto até o momento de seu uso. na embalagem deve constar data de 
fabricação, lote e validade, sendo validade mínima de 12 meses. tamanho m (médio); Item 002: FRALDA 
DESCARTÁVEL de uso adulto, com alto poder de absorção, produto hipoalergenico e dermatologicamente 
testado, segurança antivazamente com total conforto, fitas adesivas que permitam abrir e fechar várias 
vezes sem danificar a fralda, tecido respirável supermacio, parte externa com formato anatômico e cintura 
com abas elásticas ajustáveis perfeitamente ao corpo e camada com toque de tecido super macio respirável, 
para garantir que a pele fique arejada e saudável. embaladas em pacotes com mínimo de 30 tiras, de acordo 
com a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade absoluta do produto até o momento de seu uso. 
na embalagem deve constar data de fabricação, lote e validade, sendo validade mínima de 12 meses. 
tamanho g (grande); Item 003: FRALDA DESCARTÁVEL de uso adulto, com alto poder de absorção, 
produto hipoalergenico e dermatologicamente testado, segurança antivazamente com total conforto, fitas 
adesivas que permitam abrir e fechar várias vezes sem danificar a fralda, tecido respirável supermacio, parte 
externa com formato anatômico e cintura com abas elásticas ajustáveis perfeitamente ao corpo e camada 
com toque de tecido super macio respirável, para garantir que a pele fique arejada e saudável. embaladas 
em pacotes com mínimo de 26 tiras, de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade 
absoluta do produto até o momento de seu uso. na embalagem deve constar data de fabricação, lote e 
validade, sendo validade mínima de 12 meses. tamanho eg (extra grande); Item 004: FRALDA 
DESCARTÁVEL de uso adulto, tradicional/clássica - juvenil, com alto poder de absorção, produto 
hipoalergênico e dermatologicamente testado, segurança antivazamento com total conforto, fitas adesivas 
que permitam abrir e fechar várias vezes sem danificar a fralda, tecido respirável supermacio, parte externa 
com formato anatômico e cintura com abas elásticas ajustáveis perfeitamente ao corpo e camada com toque 
de tecido supermacio respirável, para garantir que a pele fique arejada e saudável. na embalagem deve 
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contar a data de fabricação, lote e validade. embaladas em pacotes com mínimo de 11 tiras. tamanho 
juvenil. 
1.2 - Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 09 de maio de 2012, às 09:00 horas, na Sede da 
Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000. 
Apresentação das amostras até o dia 03 de maio de 2012. 
 
CAPITULO II – DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital de Pregão Presencial nº 052/2012, que 
não foram alteradas pelo presente. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 11 de abril de 2012. 
 
 
 

Marcos Frizzera Dias 
Pregoeiro Oficial 


