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1 Não 1

Fralda Descartável adulto tamanho P formato 

anatômico, de uso único. Devem apresentar 

elásticos com barreiras altas nas pernas para 

evitar vazamentos laterais, fitas adesivas 

duplas reposicionáveis para melhor aderência. 

Composição: Fibras de celulose, papel 

absorvente, fibras de polipropileno, polímeros 

termoplásticos, polímeros superabsorventes, 

filme de polietileno e elástico, com Aloe Vera e 

indicador de umidade. Cintura de 70-90cm e 

peso 30kg até 45kg. Obs.: as fraldas devem ser 

isentas de sujidades e suportar o mínimo de 

500 ml de líquido sem esfarelamento e criação 

de grumos do papel absorvente. Pacote com 

no máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 

proposta cópia impressa dos laudos de 

análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

150.000 Unidade

Bigfral - Tena - 

Ali Master - 

Slim (Mardam) - 

Popfral 

(Longevita) - 

Jardim

NÃO SIM 1,48 222.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/CISAMREC/2021  de  

15/02/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

PLANILHA DE REFERÊNCIA DE PREÇOS, COM QUANTITATIVO ESTIMADO DE ACORDO COM HISTÓRICOS DE CONSUMO E PEDIDOS DE LICITAÇÕES 

DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS - FRALDAS DESCATÁVEIS - 11 ITENS
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2 Não 2

Fralda Descartável adulto tamanho M 

formato anatômico, de uso único. Devem 

apresentar elásticos com barreiras altas nas 

pernas para evitar vazamentos laterais, fitas 

adesivas duplas reposicionáveis para melhor 

aderência. Composição: Fibras de celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, filme de polietileno e 

elástico, com Aloe Vera e indicador de 

umidade. Cintura de 70-120cm e peso 40kg 

até 75kg. Obs.: as fraldas devem ser isentas de 

sujidades e suportar o mínimo de 500 ml de 

líquido sem esfarelamento e criação de 

grumos do papel absorvente. Pacote com no 

máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 

proposta cópia impressa dos laudos de 

análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

260.000 Unidade

Bigfral - Tena - 

Ali Master - 

Slim (Mardam) - 

Popfral 

(Longevita) - 

Jardim

NÃO SIM 1,99 517.400,00
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3 Não 3

Fralda Descartável adulto tamanho G formato 

anatômico, de uso único. Devem apresentar 

elásticos com barreiras altas nas pernas para 

evitar vazamentos laterais, fitas adesivas 

duplas reposicionáveis para melhor aderência. 

Composição: Fibras de celulose, papel 

absorvente, fibras de polipropileno, polímeros 

termoplásticos, polímeros superabsorventes, 

filme de polietileno e elástico, com Aloe Vera e 

indicador de umidade. Cintura de 100-150cm 

e peso 70kg até 90kg. Obs.: as fraldas devem 

ser isentas de sujidades e suportar o mínimo 

de 500 ml de líquido sem esfarelamento e 

criação de grumos do papel absorvente. 

Pacote com no máximo 10 unidades.  

Apresentar junto a proposta cópia impressa 

dos laudos de análise microbiológica e 

capacidade de absorção dentro do prazo de 

validade.

540.000 Unidade

Bigfral - Tena - 

Ali Master - 

Slim (Mardam) - 

Popfral 

(Longevita) - 

Jardim

NÃO SIM 1,64 885.600,00

Página 3 de  10



4 Não 4

Fralda Descartável adulto tamanho GG 

formato anatômico, de uso único. Devem 

apresentar elásticos com barreiras altas nas 

pernas para evitar vazamentos laterais, fitas 

adesivas duplas reposicionáveis para melhor 

aderência. Composição: Fibras de celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, filme de polietileno e 

elástico, com Aloe Vera e indicador de 

umidade. Cintura acima de 150cm e peso 

acima 90kg. Obs.: as fraldas devem ser isentas 

de sujidades e suportar o mínimo de 500 ml de 

líquido sem esfarelamento e criação de 

grumos do papel absorvente. Pacote com no 

máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 

proposta cópia impressa dos laudos de 

análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

760.000 Unidade

Bigfral - Tena - 

Ali Master - 

Slim (Mardam) - 

Popfral 

(Longevita) - 

Jardim

NÃO SIM 1,78 1.352.800,00
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5 Não 5

Fralda Descartável adulto tamanho XG-EG 

formato anatômico, de uso único. Devem 

apresentar elásticos com barreiras altas nas 

pernas para evitar vazamentos laterais, fitas 

adesivas duplas reposicionáveis para melhor 

aderência. Composição: Fibras de celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, filme de polietileno e 

elástico, com Aloe Vera e indicador de 

umidade. Cintura acima de 150cm e peso 

acima 110kg. Obs.: as fraldas devem ser 

isentas de sujidades e suportar o mínimo de 

500 ml de líquido sem esfarelamento e criação 

de grumos do papel absorvente. Pacote com 

no máximo 10 unidades.  Apresentar junto a 

proposta cópia impressa dos laudos de 

análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

390.000 Unidade

Jardim premiun 

- Bigfral - Tena - 

Ali Master - 

Slim (Mardam) - 

Popfral 

(Longevita) - 

Jardim

NÃO SIM 1,86 725.400,00
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6 Não 6

Fralda descartável infantil tamanho P, devem 

apresentar elásticos nas pernas para evitar 

vazamentos. Composição: Fibras de Celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, fita reposicionável, filme de 

polietileno e elástico. Peso máximo de 6kg até 

7,5kg. Obs.: as Fraldas devem ser isentas de 

sujidades e suportar o mínimo de 200 ml de 

líquido sem esfarelamento e criação de 

grumos do papel absorvente. Apresentar 

junto a proposta cópia impressa dos laudos 

de análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

17.000 Unidade

Dry - Luppy - 

Anjinho - Ali 

Baby - Huggies - 

Pampers

NÃO SIM 1,39 23.630,00

7 Não 7

Fralda descartável infantil tamanho M, devem 

apresentar elásticos nas pernas para evitar 

vazamentos. Composição: Fibras de Celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, fita reposicionável, filme de 

polietileno e elástico. Peso 5kg até 9,5kg. 

Obs.: as Fraldas devem ser isentas de 

sujidades e suportar o mínimo de 200 ml de 

líquido sem esfarelamento e criação de 

grumos do papel absorvente. Apresentar 

junto a proposta cópia impressa dos laudos 

de análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

31.000 Unidade

Dry - Luppy - 

Anjinho - Ali 

Baby - Huggies - 

Pampers

NÃO SIM 1,35 41.850,00
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8 Não 8

Fralda descartável infantil tamanho G, devem 

apresentar elásticos nas pernas para evitar 

vazamentos. Composição: Fibras de Celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, fita reposicionável, filme de 

polietileno e elástico. Peso 9kg até 12,5kg. 

Obs.: as Fraldas devem ser isentas de 

sujidades e suportar o mínimo de 200 ml de 

líquido sem esfarelamento e criação de 

grumos do papel absorvente. Apresentar 

junto a proposta cópia impressa dos laudos 

de análise microbiológica e capacidade de 

absorção dentro do prazo de validade.

18.000 Unidade

Dry - Luppy - 

Anjinho - Ali 

Baby - Huggies - 

Pampers

NÃO SIM 2,40 43.200,00

9 Não 9

Fralda descartável infantil tamanho GG, 

devem apresentar elásticos nas pernas para 

evitar vazamentos. Composição: Fibras de 

Celulose, papel absorvente, fibras de 

polipropileno, polímeros termoplásticos, 

polímeros superabsorventes, fita 

reposicionável, filme de polietileno e elástico. 

Peso 12kg até 17kg. Obs.: as Fraldas devem 

ser isentas de sujidades e suportar o mínimo 

de 200 ml de líquido sem esfarelamento e 

criação de grumos do papel absorvente. 

Apresentar junto a proposta cópia impressa 

dos laudos de análise microbiológica e 

capacidade de absorção dentro do prazo de 

validade.

33.000 Unidade

Dry - Luppy - 

Anjinho - Ali 

Baby - Huggies - 

Pampers

NÃO SIM 1,29 42.570,00
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10 Não 10

Fralda descartável INFANTO JUVENIL. Devem 

apresentar elásticos com barreiras altas nas 

pernas para evitar vazamentos laterais, fitas 

adesivas duplas reposicionáveis para melhor 

aderência. Composição: Fibras de celulose, 

papel absorvente, fibras de polipropileno, 

polímeros termoplásticos, polímeros 

superabsorventes, filme de polietileno e 

elástico, com Aloe Vera e indicador de 

umidade. Peso 20kg até 33kg. Obs.: as fraldas 

devem ser isentas de sujidades e suportar o 

mínimo de 200 ml de líquido sem 

esfarelamento e criação de grumos do papel 

absorvente. Pacote com no máximo 10 

unidades.  Apresentar junto a proposta cópia 

impressa dos laudos de análise 

microbiológica e capacidade de absorção 

dentro do prazo de validade.

37.000 Unidade

Bigfral - 

Huggies - 

Pampers

NÃO SIM 2,33 86.210,00
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11 Não 11

Fralda descartavel adulto tamanho XXG.

Devem apresentar elásticos com barreiras

altas nas pernas para evitar vazamentos

laterais, fitas adesivas duplas reposicionáveis

para melhor aderência. Composição: Fibras de

celulose, papel absorvente, fibras de

polipropileno, polímeros termoplásticos,

polímeros superabsorventes, filme de

polietileno e elástico, com Aloe Vera e

indicador de umidade. Peso acima de 140kg ,

cintura acima de 160cm. Obs.: as fraldas

devem ser isentas de sujidades e suportar o

mínimo de 200 ml de líquido sem

esfarelamento e criação de grumos do papel

absorvente. Pacote com no máximo 10

unidades. Apresentar junto a proposta cópia

impressa dos laudos de análise

microbiológica e capacidade de absorção

dentro do prazo de validade. 

23.000 Unidade

Bigfral - Tena - 

Ali Master - 

Slim (Mardam) - 

Popfral 

(Longevita) - 

Jardim - Jardim 

preminun

NÃO SIM 2,92 67.160,00

2.259.000 4.007.820,00TOTAIS 

Farmacêutica - CRF/SC 18073 

 

DANTELINO BONETTI 
Setor de Compras de CISAMREC

EMERSON CARDOSO CESA

MARIA DA GRAÇA RONSONI

ALINE NEVES BONETTI
Farmacêutica - CRF/SC 8480

Farmacêutico - CRF/SC 3331
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