
 

 
 
 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

 

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03 
PROC. N.º450/2022 

 
OBJETO:  
 

Aquisição de TIRAS REAGENTES (Insumos) para serem disponibilizados na rede do 
Sistema Único de Saúde, destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de 
diabetes mellitus nos termos da PORTARIA Nº 2.583 DE 10 DE OUTUBRO DE 2007.  
 
As tiras reagentes (glicofitas) são utilizadas para determinar a quantidade de glicose contida no 
sangue (glicemia capilar, medida a partir da análise do sangue de vasos de pequeno calibre, os 
capilares) com o auxílio de um aparelho portátil denominado glucosímetro ou glicosímetro. Esse 
acompanhamento é essencial para o controle do diabetes nas pessoas que dependem do uso 
continuado de insulina (insulino-dependentes). 
 
DA ESCOLHA:  

 
Aescolha do fornecedor IQUEGO, Indústria Química do Estado de Goiás S/A (filial) 

Laboratório Oficial da Rede Pública, inscrita no CNPJ sob o nº 01.541.283/0003-03,com sede à Av 
Anhanguera 12.527, Qd 44/45, Bairro Ipiranga, Goiânia, estado de Goiás, Cep 74.453.390, criada 
em 1962 com a finalidade específica de produzir medicamentos para órgãos públicos, para 
distribuição via programas governamentais de Assistência Farmacêutica. 

 
DAS RAZÕES DA ESCOLHA DA CONTRATADA 
 

A presente Dispensa de Licitação tem fundamento no Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93: 
 

“É dispensável a licitação: (…) VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito 
público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que 
integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado.” 

 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Unidade Orçamentária: 0500 Secretaria Municipal Saúde 
 
Projeto/Atividade:2.032 - Assistência Farmacêutica e Insumos da Atenção Básica   
 
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo      
                                     33.90.30.09 – Material Farmacológico 
 
Total de: R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). 

 
Cabixi - RO, 17de maio de 2022. 

 
 

____________________________________ 
JAIR GODINHO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Dec. nº 001/2021 


