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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2021  
PROCESSO Nº 956/2021 

 
 OBJETO – Aquisição 22 (vinte e duas) baterias estacionárias, bem como prestação de serviços de 
assistência técnica para instalação das baterias nas câmaras de vacina das unidades de saúde da 
Municipalidade, de acordo com as especificações abaixo: 

CONTRATADA: MARCOS OSIRES NUNES EPP 
CNPJ Nº: 81.742.751/0001-85 

 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 79131 Bateria estacionária 22 un 1.380,00 30.360,00 

2 79132 Serviços técnicos de instalação das baterias, 
incluindo deslocamento, frete referente ao 
transporte das baterias e emissão de TRT do CFT. 

1 Serviço 6.700,00 6.700,00 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 107/2021: R$ 37.060,00 (trinta e sete mil e 
sessenta reais). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. 
As Câmaras de Vacinas das Unidades de Saúde permanecem ligadas 24 horas ininterruptas e 

armazenam uma grande quantidade de vacinas, principalmente neste ano com a pandemia do novo 
coronavírus. 

Nos últimos meses o município teve frequentes quedas de energia, principalmente nos finais de 
semana, onde desliga o equipamento e também o ar condicionado da sala de vacinas, e por estarmos num 
período de altas temperaturas, a temperatura das câmaras eleva-se rapidamente, ultrapassa a temperatura 
permitida para conservação dos imunobiológicos ali armazenados, colocando em risco a qualidade dos 
mesmos e até a perda dos lotes, como já ocorrido. 

Os equipamentos com bateria, após uma queda de energia, mantêm a temperatura por até 02 
(duas) horas, tempo suficiente para o técnico de plantão chegar ao local, retirar as vacinas e armazenar na 
Central ou até mesmo, o retorno da energia. 

A preocupação maior é garantir a qualidade dos imunobiológicos distribuídos para a população e, 
também, evitar perdas, até porque, muitas vezes há falta de alguns imunobiológicos e o pedido vem 
reduzido, portanto a preocupação é ainda maior. 

Todos os equipamentos devem passar por manutenção periódica e que as baterias são itens que 
possuem um tempo de vida útil e que, as câmaras não podem ficar funcionando somente conectados à 
energia elétrica, devido as quedas constantes, já citadas anteriormente.  

As Câmaras de Vacina foram fabricadas pela empresa Indrel, a qual possui serviços de assistência 
técnica exclusivamente para os produtos da marca Indrel (carta de exclusividade), por isso as baterias estão 
sendo adquiridas da empesa autorizada, por ser compatível com o equipamento e com o sistema de 
segurança instalado e para evitar problemas futuros, pois os equipamentos tem um custo elevado.  O 
sistema exclusivo deste equipamento recarrega-se automaticamente após o retorno da energia elétrica, 
assegurando o rendimento do trabalho e a garantia dos produtos armazenados, dentro dos parâmetros 
desejados. A empresa que presta serviço de assistência técnica, não realiza manutenção e/ou concertos em 
equipamentos de outras fabricantes. 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6880 
08.006 10.305.1001.2.072 

3.3.90.39.17.00 85 

6850 3.3.90.30.26.00 494 
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Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente inexigibilidade de licitação 

são vinculados ao SESA/PR - VigiaSUS (582-3). 
 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa MARCOS 
MARCOS OSIRES NUNES - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 81.742.751/0001-85, com sede na Avenida 
COMENDADOR FRANCO, 2711, loja 05, CEP: 81520000, Bairro JARDIM DAS AMÉRICAS, na cidade de 
CURITIBA/PR, considerando o que consta no Artigo 25, Inciso I, 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 Inexigibilidade de licitação nº 107/2021, em 23 de dezembro de 2021 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


