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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2021  
PROCESSO Nº 954/2021 

 

 OBJETO – Aquisição de peças para utilização na manutenção do compressor de ar 
comprimido da UPA 24 Horas e baterias para manutenção do desfibrilador do Centro de 
Saúde Cidade Norte, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADA: ANCORA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO MÉDICO - EIRELI 
CNPJ Nº: 35.829.629/0001-23 

 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 79128 Bateria para desfibrilador ISID 1 un 2.818,20 2.818,20 

2 79129 Bateria para desfibrilador LIFE 400 FUTURA 1 un 1.559,16 1.559,16 

3 79130 Motor compressor FIAC ODONTOMED 250 1 un 4.980,00 4.980,00 

 
Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 126/2021: R$ 9.357,36 (nove mil e trezentos e cinquenta 
e sete reais e trinta e seis centavos). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
O compressor de ar é um equipamento que produz energia pneumática ou seja, energia obtida do 

ar comprimido. Esta energia do movimento é utilizada para aspirar e comprimir o ar atmosférico isento de 
poeiras, microrganismos e óleo, utilizando pressão e para que isso acontece depende de três motores, 
sendo que um deles parou de funcionar, aparentemente queimou (segundo técnico especializado). 

O ar comprimido medicinal é utilizado na UPA em terapia de ventilação mecânica (suporte 
respiratório), inalação e secagem de materiais na central de materiais estéril. 

Salientamos que o ar comprimido é de suma importância para essa instituição. 
No que diz respeito aos aparelhos desfibriladores, informamos que o centro de saúde cidade norte 

é uma unidade referência em atendimento infantil, com media de 4.500 paciente/mês, sendo que alguns 
pacientes possuem problemas de menor gravidade, porém outros casos são de urgência/emergência e que 
por diversas vezes requerem o uso do desfibrilador.  

Considerando que para a aquisição de um equipamento novo o custo elevado (em média R$ 
8.000,00 cada aparelho), solicitamos uma cotação para conserto do equipamento já utilizado nesta unidade. 
Realizando um comparativo entre a aquisição de equipamento novo (em anexo), e o conserto do que já é 
utilizado, podemos perceber que é mais rentável o conserto do mesmo. 

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

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6180 08.006 
10.302.1001.2.064 

 

3.3.90.30.26.00 
3.3.90.30.24.00 

 
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 Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ANCORA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO MÉDICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.829.629/0001-23, 
estabelecida na Rua Maringá, nº 70, Bairro Vila Nova, CEP: 85.605-010, município de Francisco Beltrão/PR, 
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considerando o que consta no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido no Termo de 
Referência 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, 23 de dezembro de 2021 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de licitação nº 126/2021, em 23 de dezembro de 2021 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


