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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2022  

PROCESSO Nº 418/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de peças para utilização na manutenção da autoclave da Unidade de Pronto 

Atendimento 24 Horas, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ÂNCORA  ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO MÉDICO - EIRELI 

CNPJ: 35.829.629/0001-23 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 81150 CLP AMCP MCA - 65    01 UN 3.348,00 3.348,00 

2 81151 ELETRODO DE NIVEL    02 UN 644,00 1.288,00 

3 81152 GUARNIÇÃO PORTA    05 M 126,00 630,00 

4 81153 MEMBRANA DA PORTA DA 

AUTOCLAVE    

01 UN 336,00 336,00 

5 81154 VALVULA SOLENOIDE COM 

BOBINA    

01 UN 1.790,00 1.790,00 

6 81155 VALVULA DE SEGURANÇA     01 UN 1.224,00 1.224,00 

7 81156 TRANSMISSOR DE PRESSÃO    01 UN 1.990,80 1.990,80 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 61/2022: R$ 10.606,80 (dez mil, seiscentos e seis reais e 

oitenta centavos).  

 

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

 

Autoclave é um equipamento no qual o material a ser esterilizado é colocado de forma a fazê-lo entrar em 

contato com o vapor de água em altas temperaturas e pressão por um tempo determinado. A ação 

combinada da temperatura, pressão e umidade promovem a termocoagulação e desnaturação de proteínas 

enzimáticas e estruturais dos microrganismos, causando sua morte. Consiste em um cilindro metálico, que 

pode ser tanto horizontal como vertical, que possui uma resistência interna cuja função é aquecer a água; 

uma tampa com parafusos para fechá-la hermeticamente, válvulas de segurança e para saída de ar; um 

indicador de temperatura e pressão e controle de temperatura. Desse modo, é trivial que o material a ser 

autoclavado seja resistente às temperaturas utilizadas. A esterilização por autoclave é um dos processos 

mais comuns em laboratórios, hospitais, empresas e indústrias sendo um método eficiente, rápido e 

econômico utilizado para esterilizar materiais termorresistentes. Na prática laboratorial, os meios de 

cultura antes de serem usados precisam ser esterilizados pelo aquecimento do meio em uma autoclave. 

Dentre suas vantagens, pode-se citar alta eficiência da esterilização; equipamentos de simples operação e de 

baixo custo. Contudo também apresenta algumas desvantagens como a manutenção do volume dos 

resíduos tratados, geração de maus odores e aerossóis não patogênicos, além de precisa de recipientes 

termorresistentes que tem custo relativamente elevado. 

 

Esta dispensa refere-se a peças de manutenção, visto que a mão-de-obra está contemplada no Pregão nº 

67/2021; está sendo encaminhado novo processo licitatório onde constam peças e manutenção de 

equipamento hospitalar visto que no Pregão nº 67/2021 não foi contemplado.  

 

Ressalto que no momento a AUTOCLAVE, encontra-se indisponível para uso. Estamos em fase de 

instalação da nova AUTOCLAVE adquirida recentemente, mas que ainda vai demorar mais algum tempo 

para ser utilizada. Ocorre que a Central de Materiais Esterelizados - 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.  
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Com relação à pesquisa de preço foi utilizado três orçamentos físicos, devido ao fato de ter poucas 

empresas nesse ramo na região. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6100 08.006 10.302.1001.2.051 3.3.90.30.25.00 494 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita: Bloco de custeio das ações e serviços públicos em saúde. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ÃNCORA 

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, nesta cidade de Francisco Beltrão/PR, 

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de 

Referência e anexos que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 17 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 61/2022, em 17 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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