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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2021  
PROCESSO Nº 219/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de um sistema de geração de oxigênio com 

central para enchimento de cilindros, para atender o setor COVID-19 da UPA 24 horas, de acordo com as 
especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: JANUS & PERGHER LTDA 
CNPJ Nº: 00.095.839/0001-50 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76222 Gerador de oxigênio com capacidade de produção de 4,8 
m3/h de oxigênio gasoso, com pureza mínima de 94% para 
uso medicinal, com enchimento de cilindros. 
Composto de: 
- 01 quadro elétrico de comando – 15 kva; 
- 01 compressor de ar tipo parafusos – 15 cv – 93 m3/h x 8,0 
kgf/cm2 – montado sobre reservatório horizontal de 500 
litros; 
- Pré-filtro coalescente grau U integrado ao compressor; 
- 01 filtro coalescente grau H – 129 m3/h x 12bar; 
- 01 secador de ar comprimido tipo refrigeração integrado 
ao compressor; 
- 01 filtro carvão ativado grau C – 129 m3/h x 12bar; 
- 01 absorvedor para produção de oxigênio 4,8 m3/h x 5,5bar 
a 94,0%; 
- 01 analisador de oxigênio com alarme; 
- 01 reservatório de oxigênio gasoso 500 litros x 7,0 bar. 

CONJUN

TO 

1,00 167.800,00 167.800,00 

02 76223 Central de enchimento de cilindros de oxigênio, com 
capacidade de envase de até 5,0 m3/h de oxigênio gasoso a 
uma pressão de 150 kgf/cm2. 
Composto de: 
- 01 booster alternativo 02 estágios – 5,0 m3/h x 150 kgf/cm2; 
- 01 manifold para 02 cilindros com régua e flexíveis. 

CONJUN

TO 

1,00 52.000,00 52.000,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2021 R$219.800,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/93. 
 Considerando que nas últimas semanas houve um aumento importante do número de casos de 
COVID-19 na região, sobretudo em Francisco Beltrão (conforme boletins epidemiológicos) e que a 
unidade de pronto atendimento - UPA 24 horas é porta de entrada para a rede de urgência e emergência 
para Francisco Beltrão e outros 7 municípios limítrofes (Marmeleiro, Renascença, Enéas Marques, Flor 
da Serra, Manfrinópolis, Nova Esperança do Sudoeste e Salgado Filho). 
        Desde o dia 15 de fevereiro de 2021, observou-se aumento exponencial de sintomas respiratórios 
que vem em busca de atendimento na UPA 24 H de Francisco Beltrão, até o momento esse número tem 
se mantido elevado caracterizando uma sobrecarga no serviço desta Unidade. Associado a isso, a 
ocupação hospitalar, tanto em leitos de enfermarias quanto de unidades de terapia intensiva, tem se 
mantido elevado (próxima de 100%) e muitas vezes com demanda reprimida, mesmo com a expansão 
de leitos ocorrida recentemente pelo governo estadual. 
        Observa-se aumento de atendimentos de consultas de pacientes sintomáticos, bem como casos 
positivos e com agravamento clinico dos sintomas a COVID- 19. Considerando a superlotação nos 
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hospitais credenciados em atendimento ao COVID-19, tem-se dificuldade em transferir os pacientes 
através da regulação Macro e Máster de leitos e os pacientes permanecem na UPA 24 h por tempo maior 
do que o preconizado. 
        Assim, no dia 23 de fevereiro houve necessidade de ampliação do espaço destinado ao 
atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com COVID -19, incluindo mais 01 consultórios 
medico (totalizando 03), 03 leitos para a observação de pacientes que necessitam de internação 
hospitalar (totalizando 10, sendo somente 02 leitos com ventiladores mecânicos). Ainda foi necessário 
acrescentar 06 poltronas reclináveis para administração de medicamentos de pacientes, que necessitam 
de breve período de observação. Na data de 10 de março de 2021 houve a necessidade de mudar o perfil 
de atendimento da UPA- 24 horas e com isso foi aberto para o atendimento à população de Francisco 
Beltrão e dos demais municípios pertencentes à UPA, o atendimento no Centro de Saúde da Cidade 
Norte (CSCN), o qual ficará responsável pelo atendimento classificado como não sendo de urgência.  
       A UPA nesse momento será a referência apenas para o atendimento de urgência e emergência e 
pacientes sintomáticos respiratórios. 
       Considerando o consumo de oxigênio dos últimos 12 meses, onde em fevereiro de 2020 eram 
utilizados 923 m3 e em fevereiro de 2021 esse consumo passou para 1.535 m3, foi ampliada e 
readequada a rede de oxigênio para garantir que todos os leitos tivessem o fornecimento garantido de 
oxigênio para os pacientes. 
  Para garantir a disponibilização deste oxigênio, hoje negociamos com o fornecedor um 
pagamento semanal, para que ele consiga garantir lá na compra a quantidade exigida. 
 Considerando as notícias acerca da possível falta de oxigênio no Brasil, consequentemente 
criando um colapso imediato, pois o oxigênio é o principal elemento sendo fundamental ao paciente 
com COVID-19.    
        Considerando o decreto municipal n° 189 de 09 de abril de 2020, no art. 2°, em razão da situação 
de emergência ora declarada, que autoriza a dispensa de licitação par aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da emergência nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal n° 8666, de 21 
de junho de 1993. 
        A realização do processo licitatório necessitará de 25 a 30 dias, não havendo tempo hábil para a 
aquisição. Considerando que, na realização de pregão, podemos correr o risco de a empresa vencedora 
demorar na entrega do item ou não entregar, ou ainda ficar deserto. 
        Dessa forma, faz-se necessária está dispensa de licitação, onde os preços apresentados pela 
empresa escolhida estão dentro das pesquisas realizadas, conforme orçamentos em anexo, e a empresa 
escolhida é a única que apresenta condições de entrega imediata. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

6231 08.006 10.302.1001.2.064 4.4.90.52.34.00 303 0,00 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados a E.C. 29/00. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, é 
de parecer favorável a contratação da empresa JANUS & PERGHER LTDA, CNPJ Nº: 
00.095.839/0001-50, com sede na Rua das Íris, nº 436, Bairro Noiva do Mar, CEP 95.588-000, no 
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Município de Xangri-lá – RS. 
 

A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 
do Município. 

Francisco Beltrão, 19 de março de 2021. 
 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 32/2021, em 19 de março de 2021. 

 
 

                         Cleber Fontana 
                        Prefeito Municipal 


