
PROCESSO N.º 16/2022 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

Aquisição de fraldas descartáveis, tiras de testagem de glicemia capilar e lancetas, para serem 

distribuídas à pacientes de baixa renda e em tratamento de saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 09/2021 – 

Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado do RS – CIRC, 

inscrito no Cnpj sob nº 94.446.804/0001-62, com sede na Rua Lamartine Souza, nº 68, Bairro Nossa Senhora 

de Lourdes, município de Santa Maria/RS, Cep.: 97.050-282, Telefone: 55-3221-7441, Email: 

licitacao@circ.rs.gov.br. 

 

2 – DAS EMPRESAS FORNECEDORAS E DOS PREÇOS: 

As fraldas descartáveis, tiras de testagem de glicemia capilar e lancetas serão fornecidas pelas 

seguintes empresas, com seus respectivos itens e valores, de acordo com as Atas de Registro de Preços: 

 

2.1 – Ata de Registro de Preços nº 01/2022: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.962.122/0003-21, com sede na Avenida Francisco de 

Angelis, nº 186, Bairro Jardim Okita, Cep.: 13.043-030, município de Campinas/SP: 

Item Descrição do objeto Apresentação Marca 
Quant. 

prevista 

Valor 

Unit.  
Valor total  

14 

Lancetas Características: lanceta estéril, 

descartável, em aço inoxidável, que 

dispense o uso de lancetador, com lâmina 

perfurocortante retrátil, em conformidade 

com a NR 32 – Ministério do Trabalho e 

ANVISA, não permitindo ser reutilizada. 

Com Registro no Ministério da Saúde. 

Com base, protetor plástico e de espessura 

igual ou inferior a número 28G. 

Acondicionadas em caixas com 100 

unidades. 

Caixa c/100 Uniqmed 500 R$ 14,99 R$ 7.495,00 

TOTAL 7.495,00 

 

2.2 – Ata de Registro de Preços nº 02/2022: FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 

MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 93.305.910/0001-63, com sede na Rua São 

Nicolau, nº 1088, Bairro Santa Maria Goretti, CEP.: 91.030-230, município de Porto Alegre/RS: 

Item Descrição do objeto Apresentação Marca 
Quant. 

prevista 

Valor 

Unit.  
Valor total  

13 

TIRAS DE TESTAGEM DE 

GLICEMIA CAPILAR: 

Características: Fita reagente para 

HGT medida pela glicose 

desidrogenase, com leitura em 

aparelho de monitor portátil de fácil 

visualização, com possibilidade de 

armazenar na memória no mínimo os 

últimos 300 testes e seja sem solução 

de controle e sem fita de codificação. 

Também deve atender aos demais 

requisitos definidos pela ANVISA 

utilizando parâmetros da norma 

técnica ISO 15197:2013, embalagem 

Caixa c/50 

unidades 

ACCUCHEK 

Active/ 

ROCHE 

3.000 R$ 26,30 R$ 78.900,00 



com 50 unidades. A empresa 

vencedora devera prestar treinamento 

aos funcionários técnicos do 

município bem como assistência 

técnica de forma gratuita e garantir a 

substituição de eventuais fitas ou  

aparelhos com defeitos e também 

fornecer uma pilha extra para cada 

aparelho, com número de registro na 

ANVISA, para tiras e aparelho.  

- 

GLICOSÍMETROS (monitores para 

medir glicose), compatíveis com as 

tiras reagentes licitadas.  

Caixa c/1 

Compatível 

com as tiras 

reagentes 

150 Doação Doação 

TOTAL R$ 78.900,00 

 

2.3 – Ata de Registro de Preços nº 03/2022: LONGEVITÁ PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.718.347/0001-25, com sede na Rua Max Henrique Erichsen, nº 144, Bairro das 

Indústrias, CEP.: 95.880-000, município de Estrela/RS: 

Item Descrição do objeto Apresentação Marca 
Quant. 

prevista 

Valor 

Unit.  
Valor total  

09 

FRALDA ADULTO TAMANHO 

MÉDIO (M): Características: 

formato anatômico, com canais de 

rápida absorção, de alta tecnologia, 

com fios de elásticos ajustáveis nas 

pernas, contendo internamente dupla 

camada de absorção com gel 

garantindo até 8 horas de proteção, 

cobertura da pele seca, com barreiras 

protetoras antivazamento, 

hipoalergênicas, dermatologicamente 

testado para adultos, com  

fechamento na cintura por meio de 

fitas adesivas reposicionáveis e 

afixadas simetricamente, com 

indicador de umidade externo. 

Tamanho: De 40 kg a 70 kg para 

cinturas de 70 a 120 cm, com no 

máximo 30 unidades por pacote. 

Pacote c/30 

unidades 
Popfral 25.000 R$ 1,04 R$ 26.000,00 

TOTAL R$ 26.000,00 

 

2.4 – Ata de Registro de Preços nº 04/2022: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.733.345/0001-17, com sede na Rua 

Álvares Cabral, nº 1000, Bairro Petrópolis, CEP.: 99.050-070, município de Passo Fundo/RS: 

Item Descrição do objeto Apresentação Marca 
Quant. 

prevista 

Valor 

Unit.  
Valor total  

05 

FRALDA INFANTIL TAMANHO 

EXTRA GRANDE (XG): 

Características: formato anatômico, 

primeira qualidade, contendo 

internamente dupla camada de 

absorção, cobertura da pele seca, com 

Pacote c/30 

unidades 
Nosso Bebê 15.000 R$ 0,73 R$ 10.950,00 



barreiras protetoras antivazamento, 

hipoalergênicas, dermatologicamente 

testado, com fechamento na cintura 

por meio de fitas adesivas 

reposicionáveis e afixadas 

simetricamente, com indicador de 

umidade externo. Tamanho: Acima 

de 12 kg com no máximo 30 unidades 

por pacote. 

08 

FRALDA ADULTO TAMANHO 

PEQUENO (P): Características: 

formato anatômico, com canais de 

rápida absorção, de alta tecnologia, 

com fios de elásticos ajustáveis nas 

pernas, contendo internamente dupla 

camada de absorção com gel 

garantindo ate 8 horas de proteção, 

cobertura da pele seca, com barreiras 

protetoras antivazamento, 

hipoalergênicas, dermatologicamente 

testado para adultos, com 

fechamento na cintura por meio de 

fitas adesivas reposicionáveis e 

afixadas simetricamente, com 

indicador de umidade externo. 

Tamanho: De 20 kg a 40 kg para 

cinturas de 40 a 80 cm, com no 

máximo 30 unidades por pacote. 

Pacote c/30 

unidades 
WF 15.000 R$ 0,98 R$ 14.700,00 

10 

FRALDA ADULTO TAMANHO 

GRANDE (G): Características: 

formato anatômico, com canais de 

rápida absorção, de alta tecnologia, 

com fios de elásticos ajustáveis nas 

pernas, contendo internamente dupla 

camada de absorção com gel 

garantindo ate 8 horas de proteção, 

cobertura da pele seca, com barreiras 

protetoras antivazamento, 

hipoalergênicas, dermatologicamente 

testado para adultos, com 

fechamento na cintura por meio de 

fitas adesivas reposicionáveis e 

afixadas simetricamente, com 

indicador de umidade externo. 

Tamanho: De 70 kg a 90 kg para 

cinturas de 80 a 150 cm, com no 

máximo 30 unidades por pacote. 

Pacote c/30 

unidades 
WF 55.000 R$ 1,12 R$ 61.600,00 

11 

FRALDA ADULTO TAMANHO 

EXTRA GRANDE (XG): 

Características: formato anatômico, 

com canais de rápida absorção, de alta 

tecnologia, com fios de elásticos 

ajustáveis nas pernas, contendo 

Pacote c/30 

unidades 
WF 35.000 R$ 1,22 R$ 42.700,00 



internamente dupla camada de 

absorção com gel garantindo ate 8 

horas de proteção, cobertura da pele 

seca, com barreiras protetoras 

antivazamento, hipoalergênicas, 

dermatologicamente testado para 

adultos, com fechamento na cintura 

por meio de fitas adesivas 

reposicionáveis e afixadas 

simetricamente, com indicador de 

umidade externo. Tamanho: Acima 

de 90 kg para cinturas de 110 a 165 

cm, com no máximo 30 unidades por 

pacote. 

TOTAL R$ 129.950,00 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
Conforme Pregão Eletrônico nº 09/2021 – Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Intermunicipal 

da Região Centro do Estado do RS – CIRC. 

 

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

Conforme definido no Edital nº 09/2021 e nas Atas de Registro de Preços nº 01/2022, nº 02/2022, nº 

03/2022 e nº 04/2022, firmadas pelo CIRC. 

 

5 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

Conforme definido no Edital nº 09/2021 e nas Atas de Registro de Preços nº 01/2022, nº 02/2022, nº 

03/2022 e nº 04/2022, firmadas pelo CIRC. 

 

6 – DO ORÇAMENTO:  

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

Secretaria Dotação Recurso 

Da Saúde 8391 4050 

 

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

    

  Agudo, 28 de janeiro de 2022.                                                                

                                                                                                             

    

 

      GRACIÉLA DE LIMA BARCHET 

       Secretária da Saúde 

 

 

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

 

Agudo, 28 de janeiro de 2022. 

 

 

 

                                                                                                      LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                        Prefeito Municipal 


