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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021  
PROCESSO Nº 756/2021 

 
 OBJETO – Aquisição de 01 (hum) oxímetro de pulso pediátrico, e 48 (quarenta e oito) 
espaçadores para medicamentos, infantil e baby, para utilização na Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com as especificações abaixo:  
 

FORNECEDOR: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 
CNPJ nº 09.676.256/0001-98 

Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
Unitário R$ 

Valor  
Total R$ 

1 78401 Oxímetro de pulso 
pediátrico (mesa)    

01 UN 2.300,00 2.300,00 

 

FORNECEDOR: FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, 
CNPJ nº: 10.633.441/0001-84 

Item 
 nº 

Código Especificação Marca Quanti 
dade 

Valor 
Unitário R$ 

Valor  
Total R$ 

2 78402 Espaçadores para 
Medicamentos - infantil    

Agaplastic 24 35,99 863,76 

3 78403 Espaçadores para 
Medicamentos – baby 
de 06 meses a 02 anos    

Agaplastic 24 35,99 863,76 

 

VALOR TOTAL do processo de Dispensa de Licitação nº 104/2021: R$ 4.027,52 (quatro mil, vinte e sete 
reais e cinquenta e dois centavos). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II⁴, da 
Lei nº 8.666/93. 

A aquisição do Oxímetro infantil é para atender a demanda do centro de saúde cidade 
norte o qual tem o atendimento voltado para o público infantil de 0 a 13 anos de idade, sendo 
que para passar por atendimento médico se faz necessário a realização de classificação de risco 
onde são verificados os sinais vitais, um dos instrumentos utilizados para isso é o Oxímetro, 
que é utilizado para aferir a saturação de oxigênio e frequência cardíaca dos pacientes. 
Considerando que no momento o CENTRO DE SAÚDE DO CIDADE NORTE possui apenas 
Oxímetro adulto o que prejudica o atendimento, justifica-se a compra direta. 

No que diz respeito aos espaçadores, a principal vantagem é que ele permite a melhor 
absorção do medicamento. Quando o spray é disparado direto na boca, boa parte do 
medicamento fica nas bochechas e no céu da boca, gengiva, e não vai diretamente para o 
pulmão. Ele é absorvido pelo corpo, mas não da maneira correta. Quando o espaçador é 
utilizado e a criança aspira o spray, o medicamento vai direto para o pulmão, local que precisa 
receber a substância, o que causa um efeito mais rápido. 

Considerando que no momento os itens desta dispensa não estão contemplados em 
nenhuma licitação vigente, e que os referidos itens são indispensáveis para o tratamento e bem 
estar dos pacientes justifica-se a compra direta. Informamos que os item serão acrescentados 
no próximo Pregão de Material Hospitalar a ser elaborado. 

A quantidade solicitada trata-se de estimativa baseada na demanda mensal levantada 
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pela secretaria.  
Quanto aos itens 02 e 03 a quantidade solicitada é devido as empresas não efetuarem 

venda de menos de 24 unidades (como consta nos orçamentos). Usamos como parâmetro para 
se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamentos físicos, sendo que os 
mesmos podem ser conferidos em anexo. 
 
        Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional 

programática 
Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

 5500 

08.006 10.301.1001.2.058 

3.3.90.30.36.00 494 49.277,61 

 5660 4.4.90.52.08.00 494 990.133,39 

Origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
dispensa de licitação: Bloco de custeio e serviços públicos de saúde. 

 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das 

empresas: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.676.256/0001-98, 
estabelecida na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1132, 1º Andar, Sala 102, Centro, CEP: 
85.601-030, cidade de Francisco Beltrão/PR e FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.633.441/0001-84, estabelecida na 
Avenida Brasil, nº 8594, Coqueiral - CEP: 85.807-030, na cidade de Cascavel/PR; considerando 
o que consta no Artigo 24, Inciso II⁴, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na 
pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o presente processo.   
 

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

Francisco Beltrão/PR, 14 de outubro de 2021. 
 

 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

Daniela Raitz 
Membro da Comissão de Licitação 

 


