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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2021  
PROCESSO Nº 570/2021 

 
OBJETO: Execução da manutenção da impressora da autoclave da Central de 

Materiais Esterilizados – CME na UPA 24 horas, incluindo o fornecimento de peças e mão de 
obra, de acordo com o especificado abaixo: 

 
FORNECEDOR: ÂNCORA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO MÉDICO EIRELI  
CNPJ Nº: 35.829.629/0001-23 

Nº ITEM CÓDIGO DESCRITIVO QTD UNID 
VALOR 
TOTAL  

1 77832 

Execução da manutenção da impressora 
da AUTOCLAVE PHOENIX MOD 39209, 
da Central de Materiais Esterilizados – 
CME na UPA 24 horas, incluindo o 
fornecimento de peças e mão de obra. 

 
1 
 

UN R$ 5.825,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8.666/93. 
 A impressora da autoclave é utilizada a fim de garantir a segurança de que os 
materiais e utensílios hospitalares foram esterilizados com sucesso, recomenda-se o uso de 
uma Impressora Térmica para Autoclave, aparelho embutido na máquina esterilizadora que 
possibilita uma comprovação impressa do processo. 

           Sem intervenção humana, a impressora para autoclave foi projetada para registrar os 
parâmetros do ciclo de esterilização como: 

• Data e hora; 
• Programa selecionado; 
• Temperatura e pressão da câmera interna durante todo o processo; 
• Início do ciclo; 
• Fases do ciclo; 
• Início e término da fase de exposição; 
• Indicação do local; 
• Tempo utilizado para esterilizar. 

             
 Enquanto ocorre a esterilização, a Impressora Térmica para Autoclave é acionada e 
controlada automaticamente pela unidade de controle da autoclave, ainda que o equipamento 
continue exercendo sua função. 

           Quando se dá início ao processo de esterilização, a impressora para autoclave inicia seu 
trabalho e emite uma informação preliminar dos dados. Depois começa a executar a sequência de 
operações do ciclo e os valores de temperatura e pressão são emitidos a intervalos de tempo fixos, 
equivalente a fase do processo. 

 A emissão da nota é feita de baixo para cima, com a data e terminando com um “ok” 
para ciclo completo, ou “FAIL” quando o sistema falhou. É permitido somente 24 caracteres por 
linha. Recomendável que seja utilizado o papel térmico na Impressora Térmica para Autoclave, 
pois é fabricado para suportar altas temperaturas. 
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Ocorre que a Central de Materiais Esterilizados - CME, na UPA 24 horas atende a 
demanda da UPA e de todas as Unidades do município com um grande fluxo de esterilização de 
materiais, sendo necessário para a boa esterilização do material o funcionamento da impressora 
térmica para autoclave. 

Com relação aos orçamentos, justifica-se apenas dois, devido ao fato de ter poucas 
empresas nesse ramo na região. 

 Em cumprimento ao parecer Jurídico 1025/2021, viemos através do presente, discriminar 
os serviços realizados para manutenção da impressora de auto clave PHOENIX MOD 39209 que 
se encontra na upa 24 horas. Segue em anexo orçamento com serviços e trocas de peça que serão 
realizados.  

DESCRIÇAO VALOR 
Recuperação do circuito eletrônico (com substituição de capacitores, 
moc, bta, resitores, resistores eletrolíticos, potenciomentro.) 

R$ 1.640,00 

Engrenagem usinada em torneira R$ 1.300,00 
Recuperação filtro de tensão AC/DC R$ 700,00 
Recuperação do Filtro de Alimentação R$ 685,00 
Mao - de - Obra de desmontagem, montagem R$ 1.500,00 
Testes, Limpezas R$ 0,00 
Total R$ 5.825,00 

 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6180 08.006 10.302.1001.2064 3.3.90.39.17.00 494 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são vinculados ao Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde. 
 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 

é de parecer favorável a contratação da empresa ÂNCORA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO 
MÉDICO EIRELI, CNPJ Nº 35.829.629/0001-23, com sede na Rua Maringá, nº 70, CEP 85.605-010, 
Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão – PR. 

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

Jurídica do Município. 
Francisco Beltrão, 11 de agosto de 2021. 

 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

De acordo com a dispensa de licitação nº 78/2021, em 11 de agosto de 2021 
 

  
Cleber Fontana 

  Prefeito Municipal 


