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FORMALIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Processo: 96/2023 

DL: 74/2023 

 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conserto de 

concentrador de oxigênio da Secretaria Municipal de Saúde - Emergencial. 

 

Fundamentação Legal:  

Artigo 75 da Lei 14133/2021 - É dispensável a licitação. VIII - nos casos de 

emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 

de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 

públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data 

de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos 

respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no 

disposto neste inciso; 

 

Justificativa:  

Conforme justificativa apresentada pela solicitante, o referido conserto se faz 

necessário de forme emergencial tendo em vista a necessidade de uso por pacientes 

com dificuldades respiratórias, sendo que o município possui poucos equipamentos 

destes, sendo que temos pacientes em fila de espera aguardando a liberação do 

equipamento. O uso do concentrador e feita de forma continua mediante prescrição 

medica. 

Razão da Escolha do Fornecedor: 

A escolha deu-se em razão do menor valor ofertado global, levando em consideração 

a disponibilidade do prestador realizar o serviço de forma imediata, bem como atender 

aos requisitos de habilitação. 
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Justificativa do Valor da Contratação 

O valor da presente contratação é de R$ 2.786,00 (dois mil, setecentos e oitenta e seis 

reais) sendo este o valor ofertado pelo fornecedor escolhido. Conforme informado pela 

solicitante, não fora realizada pesquisa com outros fornecedores em razão da 

emergencialidade. 

 

Fornecedor: ACCION COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS 

CPF/CNPJ: 38.203.586/0001-64 

 

 Parecer da Comissão de Licitações: 

Tendo em vista o processo de contratação por dispensa de licitação em caráter 

emergencial, que vem a análise da presente comissão, a mesma emite parecer 

FAVORÁVEL à contratação de empresa para Contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de conserto de concentrador de oxigênio da Secretaria 

Municipal de Saúde, tudo isso em consonância à solicitação de compra 246/2023 e a 

lei 14.133/2021, Art. 75, VIII. Salienta-se que a empresa contratada apresentou toda a 

documentação exigida para esta contratação. Sendo assim encaminhe-se o presente 

processo de dispensa de licitação ao setor jurídico para que seja emitido parecer 

acerca da legalidade do processo. 

 

Monte Alegre dos Campos, 13 de março de 2023. 

 
 

 
________________________________________ 

Viviana de Abreu Scarabotto  
Membro da Equipe de Apoio de Contratação 


