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• 1ª Alteração Ao Edital Processo Administrativo Nº 148/2013 Pregão 

Presencial No. 013/2013/SRP. 
 



 
 

                     
 
 
 

ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2013 
PREGÃO PRESENCIAL NO. 013/2013/SRP 
OBJETO: Aquisição de tecidos e materiais para enxoval para manutenção das atividades da Secretaria 
Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social ASSUNTO: Pedido de 
Esclarecimentos e Providências.  
 

1ª ALTERAÇÃO AO EDITAL 
 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, vem manifestar-se nos 
termos seguintes, tendo em vista questionamentos formulado por licitante ao Edital da Licitação em 
epígrafe, efetuar as seguintes correções no Preâmbulo do Edital: 
 
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 

INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 
DATA: 21/11/2013 

HORÁRIO: 15h00min 

LOCAL: Setor de Licitações, Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, 
Amargosa, Bahia. 
 
XII - VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
R$ 111.022,21 (cento e onze mil vinte e dois reais e vinte e um centavos) 
 

   LOTE 01     
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

1 Banheira plástica, resistente, não tóxica e prática, com 20 litros. UND 240 
2 Calça enxuta, 3 forros, 100% poliéster, 100% poliamida, para 4 kg UND 240 
3 Calça enxuta, 3 forros, 100% poliéster, 100% poliamida, para 8 kg UND 240 

4 Camiseta para recém nascido, modelo regata (100% algodão) nas cores branco, amarelo, rosa, 
azul ou verde. 

UND 360 

5 Cobertor para recém nascido antialérgico, 90x70cm, (100%algodão) nas cores branco, amarelo, 
rosa, azul ou verde. 

UND 240 

6 Fralda em tecido duplo, macio na cor branco, pacote com 5 unidades, tamanho 70x70 cm. PCT 960 

7 Macacão comprido, com mangas compridas, com pés fechado, tamanho grande, 100% 
algodão, nas cores branco, amarelo, rosa, azul ou verde. UND 360 

8 Macacão comprido, com mangas compridas, com pés fechado, tamanho médio, 100% 
algodão, nas cores branco, amarelo, rosa, azul ou verde. UND 360 

9 Mamadeira em plástico resistente gargalho super higiênico, podendo ser esterelizado, 50 ml. UND 240 

10 Mamadeira emFrasco polipropileno e bico em látex e gargalho super higiênico, podendo ser 
esterelizado, 250 ml. 

UND 240 

11 Meia para recém nascido (70% algodão, 26% poliamida, 04% elastano, embalagem contendo 
um par, tamanho único, nas cores branco, amarelo, rosa, azul ou verde PAR 360 

12 Mijão para recém nascido com calça comprido, sem pé, tamanho grande, (100% algodão), nas 
cores, branco, amarelo, rosa, azul ou verde. UND 180 

13 Mijão para recém nascido com calça comprido, sem pé, tamanho médio, (100% algodão), nas 
cores, branco, amarelo, rosa, azul ou verde. UND 180 

14 
Pagão com quatro peças, contendo calça comprida com pé, bata sem manga, casaco de manga 
comprida e um par de luvas para recém nascido, tamanho grande, (100% algodão), nas cores 
branco, amarelo, rosa, azul ou verde. 

CONJ 180 
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15 
Pagão com quatro peças, contendo calça comprida com pé, bata sem manga, casaco de manga 
comprida e um par de luvas para recém nascido, tamanho médio, (100% algodão), nas cores 
branco, amarelo, rosa, azul ou verde. 

CONJ 180 

16 Sabonete para recém nascido, glicerinado, com propriedades hidratantes. UND 360 

17 Toalha de banho com capuz (100% algodão) tamanho 1,00m x 80 cm, nas cores branco, 
amarelo, rosa, azul ou verde. 

UND 240 

18 Touca para recém nascido, (100% algodão), tamanho médio, nas cores branco, amarelo, rosa, 
azul ou verde 

UND 360 

19 LENÇOL branco solteiro UND 150 
20 TOALHA branca UND 150 
21 FRONHA branca UND 150 
22 LENÇOL para berço com elástico na cor branco UND 60 
23 FRONHAS para travesseiro infantil na cor branco UND 60 

                                                                                        TOTAL                                                                                    R$ 64.228,80 

LOTE 02 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

1 MALHA ELANCA na cor amarela (para fardamento) MT 130 
2 MALHA ELANCA na cor verde bandeira (para fardamento) KG 130 
3 MALHA PV  na cor amarela KG 4 
4 MALHA PV  na cor branca KG 210 
5 MALHA TIPO CACHARREL na cor azul MT 50 
6 MALHA TIPO CACHARREL na cor branca MT 50 
7 MALHA TIPO CACHARREL na cor verde MT 50 
8 MALHA TIPO CACHARREL na cor vermelha MT 50 
9 MALHA TIPO CACHARREL na cor preta MT 50 

10 TECIDO Oxford  cor amarela. MT 10 
11 TECIDO Oxford  na cor branca. MT 50 
12 TECIDO Oxford na cor vermelha. MT 10 
13 TECIDO, para bordado vagonite, cor branco, largura 70 cm. MT 3 
14 TECIDO Chitão floral MT 50 
15 TECIDO Chitão floral MT 50 

                                                                                        TOTAL                                                                                   R$ 18.149,66 

    LOTE 03     
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

1 

FRALDA, descartavel, infantil, tamanho Pequena de 03 ate 05 kg, unissex, nao esteril, de uso 
externo unico, atoxica, isenta de substancias alergenica, sem rasgos, impurezas, fiapos, 
emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimerica, um 
nucleo absorvente composto por algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais 
polimericos absorventes, anatomica de cintura ajustavel, dotada de ajuste perfeito para evitar 
vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com 
bordas unidas entre si, dever conter no minimo dois fios de elastico, deve apresentar maciez e 
absorcao adequada a sua finalidade, superficie uniforme P. Fardo com 10 pacotes contendo 10 
unidades cada. 

FARDO 10 
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2 

FRALDA, descartavel, infantil, tamanho Pequena de 05 ate 10 kg, unissex, nao esteril, de uso 
externo unico, atoxica, isenta de substancias alergenica, sem rasgos, impurezas, fiapos, 
emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimerica, um 
nucleo absorvente composto por algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais 
polimericos absorventes, anatomica de cintura ajustavel, dotada de ajuste perfeito para evitar 
vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com 
bordas unidas entre si, dever conter no minimo dois fios de elastico, deve apresentar maciez e 
absorcao adequada a sua finalidade, superficie uniforme M. Fardo com 10 pacotes contendo 
10 unidades cada. 

FARDO 35 

3 

FRALDA, descartavel, infantil, tamanho Pequena de 10 ate 15 kg, unissex, nao esteril, de uso 
externo unico, atoxica, isenta de substancias alergenica, sem rasgos, impurezas, fiapos, 
emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimerica, um 
nucleo absorvente composto por algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais 
polimericos absorventes, anatomica de cintura ajustavel, dotada de ajuste perfeito para evitar 
vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com 
bordas unidas entre si, dever conter no minimo dois fios de elastico, deve apresentar maciez e 
absorcao adequada a sua finalidade, superficie uniforme G.Fardo com 10 pacotes contendo 8 
unidades cada. 

FARDO 65 

4 

FRALDA, descartável, infantil, tamanho Extra Grande acima de 14 kg, unissex, não estéril, de 
uso externo único, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, 
emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um 
núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais 
poliméricos absorventes, anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar 
vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com 
bordas unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve apresentar maciez e 
absorção adequada a sua finalidade, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou 
qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de 
polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 
ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente impregnada de 
substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita 
preservar sua adesividade e o fácil manuseio Fardo contendo 20 pacotes com 7 unidades. 

FARDO 90 

                                                                                         TOTAL                                                               R$ 11.163,75 

  LOTE 04 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

1 COLCHONETE 102CM DE ALTURA X 50 CM LARGURA X3 CM –D70 UND 400 
                                                                                     TOTAL                                                                                         R$ 17.480,00 

 
Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no endereço eletrônico 

www.amargosa.ba.io.org.br, bem como remetida a todos os licitantes que adquiriram o referido edital por 
mensagem eletrônica. 
 

Amargosa, 07 de novembro de 2013. 
 
 
CARLA SOUZA OLIVEIRA  
Pregoeira 
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