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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 183/2022  

PROCESSO Nº 1132/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de um estabilizador vertical (Parapodium), modelo Eréctus juvenil, para 

utilização pelo menor Kauã Gustavo Antunes Xavier, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: ORTO CURITIBA MATERIAIS MÉDICOS LTDA 

CNPJ: 17.540.713/0001-40 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 85146 EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR VERTICAL 

ERÉCTUS JUVENIL  - Registro na Anvisa nº 80731630002 

01 UN 3.829,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 183/2022: R$ 3.829,00 (três mil, oitocentos e vinte e nove 

reais). 

 

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

Considerando que o Estabilizador Vertical é um instrumento utilizado no auxílio para o assentamento de 

indivíduos com mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção, de forma a assistir à manutenção da 

postura em pé ou ortostática. Além disso, o equipamento garante que a postura seja mantida de forma 

simétrica para assegurar a integridade dos tecidos. Além disso, o uso de estabilizador vertical, diferente de 

outros equipamentos utilizados para sustentar e apoiar a posição ortostática, permite que a criança seja presa 

enquanto está deitada e, posteriormente, é inclinada à posição ereta, facilitando o processo e oferecendo maior 

segurança, graças ao sistema de inclinação da prancha do estabilizador vertical. 

 

A manutenção da postura em pé realizada por um estabilizador vertical garante ao indivíduo diversas 

vantagens, principalmente para crianças com patologias neurológicas. Entre os benefícios que o estabilizador 

vertical oferece, os principais são: imagem corporal mais apropriada, melhora da circulação, respiração e 

digestão, estimulação da absorção de cálcio, auxiliador no processo de desenvolvimento neuropsicomotor, 

oferece maior inclusão social, assiste na formação óssea, estimula o esforço e equilíbrio ereto, visando o 

progresso. 

 

Em relato esta Secretaria Municipal de Saúde conhece o histórico de atendimentos do menor Kauã Antunes 

Xavier é realizado acompanhamento com o Serviço de Atenção Domiciliária (SAD), utiliza alimentação e 

medicamentos especiais, utiliza fraldas descartáveis, fisioterapia motora, etc. 

           

A Secretaria Municipal de Saúde, diante da busca do equipamento adequado e a verificação de preços 

solicitou: 

     - Para a empresa Kapra de Porto Alegre- RS o referido modelo, e a mesma não dispõe desse  equipamento;  

     - Solicitamos para a empresa Orto Curitiba o referido modelo e recebemos orçamento em anexo; 

     - Solicitamos para a empresa Mobraz o referido modelo e recebemos orçamento em anexo.  

 

                            

 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 oriundos da receita própria do município vinculados a E. C. 29/00.   
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ORTO 

CURITIBA MATERIAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.540.713/0001-40, estabelecida na 

Avenida Brasília nº 6724, Bairro Novo Mundo - CEP: 81.020-010 na cidade de Curitiba/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, 13 de dezembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 183/2022, em 13 de dezembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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