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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 161/2022  

PROCESSO Nº 1022/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa para manutenção corretiva de quatro câmaras de vacina – ESF do 

Conjunto Esperança, Central Municipal e da Farmácia Municipal do Bairro da Cango, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 04.470.103/0001-76 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 84269 Manutenção corretiva de quatro câmaras de vacina, 

sendo: 

1- Local: ESF Conjunto Esperança - Sala de Vacinas 

Número de série: 2019.0640, modelo BT.1100/120 

Serviços a Prestar: manutenção corretiva (não está 

mais mantendo a temperatura). 

 

2 - Local: Central Municipal 

Número de série: 2019.1004, modelo BT.1100/1000 

Serviços a Prestar: manutenção preventiva anual. 

 

3- Farmácia Municipal da Cango  

Número de série: 2019.0639, modelo BT.1100/120 

Serviços a Prestar: manutenção corretiva.  

Obs: sem bateria.  

 

4- Farmácia Municipal da Cango - Número de série: 

2019.0641, modelo BT.1100/120 

Serviços a Prestar: manutenção corretiva.    

04 Serviços 1.200,00 4.800,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 161/2022: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

 

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

 

Considerando que as câmaras de conservação de vacina e armazenamento de medicamentos precisam estar 

sempre em bom estado de funcionamento para manter a qualidade das vacinas armazenadas, evitar perdas de 

lotes, resultando em prejuízo, devido ao alto custo de cada dose de vacina e maior durabilidade do 

equipamento; 

 

Considerando que o refrigerador da unidade de saúde do conjunto esperança está desligado por apresentar 

problemas técnicos, que o refrigerador da central de vacinas precisa passar por manutenção preventiva, e 

refrigeradores da farmácia municipal estão sem bateria, conforme descrição do item 09. Considerando que não 

temos contrato para esse tipo de serviço, por isso faz-se necessária a Dispensa de licitação. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamentos físicos, sendo que os 

mesmos constam em anexo. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6920 08.006 10.305.1001.2.058 3.3.90.39.17.00 494 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação 

são vinculados a receita: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.   

 

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

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.470.103/0001-76, estabelecida na Rua Pirapó nº 

613, Bairro Timbaúva, CEP: 98.781-054, na cidade de Santa Rosa/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. 

 

Francisco Beltrão/PR, 04 de novembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 161/2022, em 04 de novembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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