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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021  
PROCESSO Nº 318/2021 

 
OBJETO: Aquisição de recargas de oxigênio medicinal, em cilindros de 3, 7 e 10m3, para 

fornecimento aos usuários de oxigenoterapia domiciliar e utilização na UPA 24 Horas e no Centro de 
Saúde Cidade Norte, de acordo com as especificações abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: ECOLÓGICA OXIGÊNIO LTDA. - EPP. 
CNPJ Nº: 04.486.774/0001-25 
 

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTOAL R$ 

01 76465 
Oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 
3m3 

400 M3 28,00 11.200,00 

02 76466 
Oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 
7m3 

3.000 M3 15,00 45.000,00 

03 76467 
Oxigênio gasoso medicinal em cilindros de 
10m3 

1.200 M3 15,00 18.000,00 

VALOR TOTAL 74.200,00 
 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. 
 A aquisição de oxigênio gasoso medicinal será para atendimento aos usuários do SUS em 
oxigenoterapia domiciliar, bem como utilizados nas unidades da UPA 24 Horas e Centro de Saúde Cidade 
Norte. 

Considerando que nos últimos meses 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). 

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. 

Considerando um aumento exponencial de pacientes casos positivos da COVID-19 ou pacientes 
pós COVID que vem em busca do fornecimento dos cilindros de oxigênio para utilização domiciliar. 

Considerando a redução considerável do saldo das recargas do pregão nº 03/2021, onde corre-se o 
risco de ficarmos com falta de abastecimento do produto.    

Considerando a aquisição da usina para produção do oxigênio, esta instalada na UPA 24 horas, 
suprindo momentaneamente a distribuição do oxigênio aos pacientes lá internados, o que não garante, 
neste momento, o abastecimento dos cilindros que são disponibilizados aos pacientes em domicílio.                            

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. 

Considerando que estamos encaminhando novo termo de referência para novo processo licitatório. 
Ainda, a contratação direta mostra-se mais rápida e eficiente para o caso, já que se trata de produtos de 
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intensa procura no setor de saúde, e a realização de um processo licitatório não garante o seu 
fornecimento, além de poder resultar fustrado/deserto diante da grande oscilação dos preços que o 
mercado vem apresentando. 

 Dessa forma, faz-se necessária esta 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. 

No que diz respeito a quantidade contratada, esta foi baseada na média histórica dos últimos dois 
meses, considerando a utilização do oxigênio produzido pela usina instalada em 02/04/21.  

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5720 
08.006 

10.301.1001.2.059  
3.3.90.30.04.00 

 

494 

6180 10.302.1001.2.064 494 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

vinculados à receita do bloco de custeio das ações e serviços públicos em saúde e de recursos 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 ECOLÓGICA OXIGÊNIO LTDA. - EPP, CNPJ Nº 
04.486.774/0001-25, com sede na Rua Francisco Schelle, nº 64, Bairro Parque São Paulo, CEP 85.803-730, na 
cidade de Cascavel – Pr. 

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

Município. 
Francisco Beltrão, 23 de abril de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

                De acordo com a dispensa de licitação nº 047/2021, de 23 de abril de 2021. 
 
 

                               Cleber Fontana 
                              Prefeito Municipal 


