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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2021  
PROCESSO Nº 602/2021 

 
OBJETO: Aquisição de sugadores descartáveis para uso odontológico infantil, 

em clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o especificado abaixo: 
 

FORNECEDOR: POSSATTO & POSSATTO LTDA 
CNPJ Nº: 72.150.550/0001-06 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

1 77883 Sugador odontológico descartável, 
pacote com 40 unidades. OBS será 
utilizado no atendimento de crianças, 
não podendo ter a ponta com fácil 
remoção.   

1.000 UN 7,80 7.800,00 

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

da Lei 8.666/93. 

A aquisição do sugador descatável é para atender a demanda diária da unidade 

odontológica municipal Centro de Saúde Cidade Norte – Clínica Odontológica do Bebê de 

Francisco Beltrão. Esse material é de grande necessidade para o atendimento à população 

infantil. O sugador descartável é utilizado para a sucção de líquidos em procedimentos 

odontológicos. Utilizado como sugador de saliva, o produto é indicado para clínicas e 

consultórios odontológicos. Temos licitado este produto no pregão N° 57/2021, porém, a marca 

vencedora da licitação não nos dá segurança para uso em procedimentos com crianças, pois a 

ponta é removível e se destaca com maior facilidade, tornando assim fácil aspiração, podendo 

causar acidentes graves como engasgo e asfixia. Não podemos exigir que a empresa troque o 

produto pois este está dentro do descritivo licitado, não contendo observações sobre este 

detalhe, observação que será devidamente acrescentada na próxima licitação.  

Somos cientes do tramite administrativo/ jurídico, expresso na legislação, quanto 

ao cumprimento dos prazos. Por isso, solicitamos a compra por dispensa de licitação para três 

(03) meses devido à grande oscilação de atendimentos / dia de pacientes nessas unidades 

odontológicas.    

A quantidade solicitada trata-se de estimativa baseada na demanda mensal 
levantada pela secretaria nos últimos oito (08) meses. Usamos como parâmetro para se avaliar 
a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTOS FÍSICOS, sendo que os mesmos 
podem ser conferidos de acordo com os orçamentos em anexo. (Termo de Referência anexo). 

 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5491 08.006 10.301.1001.2.058 3.3.90.30.10.00 000 
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5500 494 
5850 10.302.1001.2.060 3.3.90.30.10.00 494 

A origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
Dispensa de Licitação estão vinculados à E. C. 29/00. 

 
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 POSSATTO & POSSATTO LTDA, 
CNPJ Nº 72.150.550/0001-06, com sede na Av. União da Vitória, nº 37 – Bairro Miniguaçu – 
Centro, CEP 85.605-586, na cidade de Francisco Beltrão – PR. 

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

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 24 de agosto de 2021. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 85/2021, em 24 de agosto de 2021 
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 


