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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2022  

PROCESSO Nº 468/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de uma cadeira de rodas monobloco e de uma cadeira de rodas para banho, com 

capacidade de suportar acima de 200 quilos, para atendimento da Senhora Arali Vania Cossa, que possui 

obesidade mórbida, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI 

CNPJ: 33.782.570/0001-30 

Item 

 nº  

Código Especificação Quantidade Unidade Valor R$ 

1 81302 Cadeira de Rodas para obeso mórbido, construída com tubos 

de aço  carbono com reforço nas laterais, dobrável, em 

duplo x reforçado, braços bilaterais, escamoteáveis, protetor 

de roupa integrado, freios bilaterais ajustáveis, apoio de pés 

ajustáveis na altura, com abertura lateral, fabricado com tubo 

de aço de carbono reforçado, apoio de panturrilha tipo faixa, 

rodas traseiras de 24” com raios reforçados, pneus infláveis, 

aro de impulsão em aço de carbono, cubos em alumínio 

montados com rolamentos blindados, eixos removíveis tipo 

quick release, placas de sustentação das rodas traseiras 

reforçada em alumínio, rodas dianteira de 8”, montadas com 

rolamentos blindados, garfos em alumínio fixados em cubos 

dianteiro com rolamentos blindados, estofamento 

confeccionado em nylon impermeável, com faixa de reforço 

e almofada sobre o assento, com 4 cm de espessura e alta 

densidade, acabamento em pintura eletrostática epóxi, 

capacidade para suportar  de 200 a 250 kg; 

Medidas: Largura assento 60cm, 52 cm de altura.   

01 UN 3.500,00 

2 81303 Cadeira de Rodas para banho  - Obeso Mórbido -  Estrutura 

em tubos de aço carbono, assento em chapa de aço reforçado, 

encosto traseiro em chapa de aço carbono, apoio para os pés 

em aço carbono, com fita antiderrapante, 4 rodízios 

giratórios, 126mm, sendo duas com travas, assento em 

plástico PVC, reforçado, acabamento em pintura 

eletrostática, capacidade para suportar  de 200 a 250 kg; 

Medidas: Largura assento 60cm, 52 cm de altura.   

01 UN 2.500,00 

Valor Total  R$ 6.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 70/2022: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

 

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

 

O presente termo visa a disponibilização pelo Município de Francisco Beltrão/PR, conforme prescrição medica 

a compra de equipamentos específicos para usuária do Sistema Único de Saúde(SUS) com obesidade mórbida, 

para o fornecimento de uma cadeira de rodas monobloco com largura de assento de 60 cm com tolerância de 

peso maior que 200kg, e uma cadeira de rodas para banho com as mesmas especificações. Trata-se de órteses 

não disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

               

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu prescrição médica referente a necessidade do fornecimento de 

cadeira de rodas monobloco e cadeira de banho à Sra. Arali Vania Cossa, usuária que recebe acompanhamento 

pela Equipe da Estratégia de Saúde da Família Cristo Rei. 

                

A documentação seguiu o fluxo instituído no SUS para a aquisição, sendo direcionada ao setor de órtese e 
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próteses da Associação Regional de Saúde do Sudoeste (ARSS), onde o município recebeu documento com 

esclarecimentos de negativa do serviço, informando que o fornecimento de cadeira de rodas e de banho 

abrangem equipamentos com capacidade máxima de 160Kg e inferior a esse peso respectivamente. 

               

Para o deslocamento da mesma até o município de Cascavel- PR, como sugerido pelo Técnico de órtese e 

prótese, julga-se desfavorável, uma vez que a Sra. Arali Vania Cossa é acamada e provavelmente irá necessitar 

de deslocamento em mais que uma viagem até o município de Cascavel- PR.  

                 

Em detrimento da necessidade de transporte terrestre para a locomoção, cabe aqui registrar que as 

ambulâncias do município não possuem equipamentos adequados para proporcionar ao motorista e 

familiares facilidades em deslocamento da usuária sendo outro fator complicador a longa distância sem o 

conforto necessário.  

                

Ressalto que dentre os orçamentos em anexo conclui-se que a Empresa ORTOPEDIA CATARATAS EIRELLI, 

apresenta o menor valor e oferta ambos os equipamentos solicitados. As descrições das especificações técnicas 

não apresentam muita clareza em relação a largura/tamanho dos equipamentos, diante disso, realizamos 

contato com o representante Sr. Gabriel Henrique de Carvalho Coelho, o qual encaminhou imagens das 

cadeiras e esclareceu sobre das medidas, (anexo ao Termo de Referência). 

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5611 08.006 10.301.1001.2.046 4.4.90.52.08.00 000 

 

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

licitação são vinculados a receita E. C. 29/00. 

 

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

CATARATAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.782.570/0001-30, estabelecida na Avenida Paraná nº 744, 

1º piso sala 08, Centro, CEP: 85.852-000, na cidade de Foz do Iguaçu/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, 01 de junho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 70/2022, em 01 de junho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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