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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2022  

PROCESSO Nº 1003/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 08 (oito) cargas de gás liquefeito de petróleo P-45, para utilização na Casa 

Apoio mantida pelo Município na cidade de Curitiba para pacientes encaminhados a tratamento de saúde, de 

acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: COMPANHIA ULTRAGAS S/A 

CNPJ: 61.602.199/0232-44 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 45074 CARGA DE GLP - GAS LIQUEFEITO 

DE PETRÓLEO PARA BOTIJÃO P-45    

08 Unidade 400,00 3.200,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 158/2022: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 

 

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

 

Tendo em vista que no município de Francisco Beltrão não são ofertadas algumas especialidades medicas, 

exames e tratamentos de saúde mais complexos, é necessário encaminhar alguns pacientes para outras cidades 

como Curitiba-PR. Para melhor atender esses pacientes que necessitam se deslocar até Curitiba é mantida pelo 

município a Casa Apoio, onde esse usuário SUS é acolhido  e pode se hospedar pelo período necessário para 

a realização do seu tratamento, pois muitos não possuem condições econômicas de se manter em outra cidade.  

 

Dessa forma à necessidade da oferta de todas as refeições café, almoço, janta e lanches, sendo indispensável a 

utilização do gás P-45 usado para reparação dos alimentos.  

 

Ressalto que não havendo licitação vigente, se faz necessário a dispensa de licitação dando tempo hábil para 

a execução de novo processo licitatório.  

        

Quanto às quantidades requisitadas são baseadas na utilização mensal da Casa Apoio, o valor unitário 

utilizado, foi baseado nos orçamentos em anexo, da empresa que ofertou menor valor.  

 

As cargas de GLP, objeto desta licitação, deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as solicitações 

da Secretaria de Saúde, na Casa Apoio mantida pelo Município, localizada na Presidente Rodrigo Otávio, 551, 

esquina com a rua Dias da Rocha Filho, Bairro Alto da XV, na cidade de Curitiba, Paraná. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6420 08.006 10.302.1001.2.054 3.3.90.30.04.00 000 

 

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

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

 

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

ULTRAGAS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 61.602.199/0232-44, estabelecida na Avenida Antonio Frederico 

Ozanan nº 1655, Bairro Brigadeiro, CEP: 92.420-360, no Município de Canoas/RS, 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. 
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Francisco Beltrão/PR, 01 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 158/2022, em 01 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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