
PROCESSO N.º 18/2020 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

Fornecimento de fraldas descartáveis, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019 - SRP realizado pelo 

Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado do RS - CIRC. 

 

2 – DAS EMPRESAS FORNECEDORAS E DOS PREÇOS: 

As fraldas descartáveis serão fornecidas pelas seguintes empresas, com seus respectivos itens e 

valores: 

2.1 – JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

23.720.752/0001-22, com sede na Avenida José Bonifácio, nº 610, Sala 02, Bairro Centro, CEP.: 99.740-

000, Barão de Cotegipe/RS: 

Item Descrição do objeto Apresentação Marca 
Quant. 

prevista 

Valor 

Unit. R$ 

Valor total 

R$ 

02 

FRALDA INFANTIL TAMANHO 

EXTRA GRANDE (XXG): 

Características: formato anatômico, 

primeira qualidade, contendo internamente 

pasta de celulose e flocogel, com 

fechamento na cintura por meio de fitas 

adesivas reposicionáveis e afixadas 

simetricamente, barreiras protetoras 

antivazamento, para criança com peso 

acima de 14 kg, atóxica, hipoalergênica, 

tamanho extra x grande. Empacotadas 

conforme embalagem do fornecedor. 

Unidade: Unidade. 

Pacote Jardim 21.000 0,61 12.810,00 

06 

FRALDA PARA ADULTO TAMANHO 

GRANDE (G): Características: formato 

anatômico, com canais de rápida absorção 

de alta tecnologia, com fechamento na 

cintura por meio de fitas adesivas 

reposicionáveis e afixadas em posição 

simétrica que garanta ajuste perfeito ao 

corpo, fios de elástico ajustáveis nas 

pernas, barreiras protetoras antivazamento, 

com gel superabsorvente de ate 8 (oito) 

horas de proteção, com indicador de 

umidade, hipoalergênico e 

dermatologicamente testado para adulto 

com peso entre 100 a 120 kg 

aproximadamente, dimensão aproximada 

de cintura de 130cm a 150 cm, atóxica, 

tamanho grande. Primeira qualidade. 

Empacotadas conforme embalagem do 

fornecedor com indicação de prazo de 

validade, lote e dados do fabricante. 

Unidade: Unidade. 

Pacote Jardim 93.000 0,88 81.840,00 

07 

FRALDA PARA ADULTO TAMANHO 

MÉDIO (M): Características: formato 

anatômico, com canais de rápida absorção 

de alta tecnologia, com fechamento na 

cintura por meio de fitas adesivas 

reposicionáveis e afixadas em posição 

Pacote Jardim 36.000 0,83 29.880,00 



simétrica que garanta ajuste perfeito ao 

corpo, fios de elástico ajustáveis nas 

pernas, barreiras protetoras antivazamento, 

com gel superabsorvente de ate 8 (oito) 

horas de proteção, com indicador de 

umidade, hipoalergênico e  

dermatologicamente testado para adulto 

com peso entre 80 a 100 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. Unidade: Unidade. 

TOTAL 124.530,00 

 

2.2 – OSMAR DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.965.023/0001-70, com sede 

na Rua José Pereira Liberato, nº 950, Sala 02, Bairro São João, CEP.: 88.304-401, Itajaí/SC: 

Item Descrição do objeto Apresentação Marca 
Quant. 

prevista 

Valor 

Unit. R$ 

Valor total 

R$ 

05 

FRALDA PARA ADULTO TAMANHO 

EXTRA GRANDE (XG): Características: 

formato anatômico, com canais de rápida 

absorção de alta tecnologia, com 

fechamento na cintura por meio de fitas 

adesivas reposicionáveis e afixadas em 

posição simétrica que garanta ajuste 

perfeito ao corpo, fios de elástico 

ajustáveis nas pernas, barreiras protetoras 

antivazamento, com gel superabsorvente 

de ate 8 (oito) horas de proteção, com 

indicador de umidade, hipoalergênico e 

dermatologicamente testado para adulto 

com peso acima de 120 kg  

proximadamente, dimensão aproximada 

de cintura 150 a 160 cm, atoxica, tamanho 

extra grande. Primeira qualidade. 

Empacotadas conforme embalagem do 

fornecedor com indicação de prazo de 

validade, lote e dados do fabricante. 

Unidade: Unidade. 

Pacote 
Ali 

Master  
35.000 1,03 36.050,00 

08 

FRALDA PARA ADULTO 

TAMANHO PEQUENO (P): 
Características: 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 ate 8 (oito) horas de 

proteção, com indicador de umidade, 

hipoalergênico e dermatologicamente 

testado para adulto com peso entre 40 a 80 

kg aproximadamente, dimensão 

Pacote 
Ali 

Master  
7.000 0,81 5.670,00 



aproximada de cintura 60 a 80 cm, 

atoxica, tamanho pequeno. Primeira 

qualidade. Empacotadas conforme 

embalagem do fornecedor com indicação 

de prazo de validade, lote e dados do 

fabricante. Unidade: Unidade. 

TOTAL 41.720,00 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
Conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019 - SRP realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região 

Centro do Estado do RS - CIRC. 

 

4 – DO PRAZO DE DURAÇÃO: 

Conforme definido no Edital 06/2019 e nas Atas de Registro de Preços nº 01/2020 e nº 02/2020, 

firmadas pelo CIRC. 

 

5 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

Conforme definido no Edital 06/2019 e nas Atas de Registro de Preços nº 01/2020 e nº 02/2020, 

firmadas pelo CIRC. 

 

6 – DO ORÇAMENTO:  

As despesas decorrentes deste processo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria Dotação Recurso 

Da Saúde 4258 4050 

 

7 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 112, § 1º da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

    

  Agudo, 20 de fevereiro de 2020.                                                                

                                                                                                             

    

ALÉCIO DERLI WACHHOLZ 

                Secretário da Saúde 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Inexigibilidade de Licitação.                                      

 

Agudo, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

                                                                                                      VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                        Prefeito Municipal 


