
Terça-feira, 20 de setembro de 2022 às 12:20, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4194530: INEXIGIBILIDADE Nº 55/2022 ? PMV -

JUSTIFICATIVA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)

3024E7C83B8C4C50B3B1E6922A6C7B471F03B7CA

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Videira

MUNICÍPIO

Videira

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4194530

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4194530


1 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VIDEIRA 

INEXIGIBILIDADE Nº 55/2022 – PMV - JUSTIFICATIVA 

O Município de Videira, comunica os seguintes atos: 

INEXIGIBILIDADE Nº 55/2022 - PMV 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIAS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTÔNOMO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE 

VIDEIRA. 

 

JUSTIFICATIVA DA COMPRA: “O Corpo de Bombeiros afim de cumprir com suas missão constitucional de atender emergências de Atendimento Pré-

Hospitalar através de suas ambulâncias, necessita de umas série de equipamentos e materiais para prestar os mais diversos casos em que as guarnições se 

deparam e para garantir a segurança tanto da vítima como dos Bombeiros, no caso Equipamentos de Proteção individual. 

Atendendo situações de emergências médicas no município de Videira e região, utiliza-se o equipamento Desfibrilador Externo Automático 

para pacientes em estado grave com risco de morte elevado, devido Parada Cardiorrespiratória em que se encontra esses pacientes em questão. 

 O DEA tem a função de realizar um descarga elétrica nos casos de fibrilação ventricular, potencializando uma reanimação do miocárdio, e 

retorno dos batimento cardíacos do paciente em que o equipamento esteja monitorando e acuse a utilização da descarga. 

 Atualmente o DEA utilizado pelo Corpo de Bombeiros de Videira é o “LIFEPAK1000”, capaz de monitorar pacientes cardíacos e realizar 

aproximadamente 440 descargas elétricas, necessitando de substituição da bateria após a utilização total de sua carga. 

 Devido sua característica intrínseca de não ser possível recarga, o equipamento DEA do Corpo de Bombeiros de Videira necessita ser 

substituído por estar próximo de seu consumo total, alertado no visor do equipamento. Não disponha-se de algum outro tipo de bateria, bem como outras 

marcas que fabriquem. Portanto, apenas a bateria da própria marca “LIFEPAK1000” executa o funcionamento do DEA em questão. 

  Concluindo que o equipamento apresenta grande eficiência e rentabilidade, tendo em vista que sua bateria não é recarregável.” 

 

É a justificativa apresentada pelos Srs. 3º  Sargento Marcos Paulo Araldi, Chefe do B4 do pelotão (Videira) e Cabo BM Rafael Augusto Marinho, 

Auxiliar do B4 do pelotão (Videira). 

 

 

VALOR DA COMPRA: R$ 4.132,03 (quatro mil cento e trinta e dois reais e três centavos) 

 

 

FUNDAMENTO: art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

Videira – SC, 20 de setembro de 2022. 

 

 

FABIANO LUIZ MARAFON 

SECRETÁRIO DE GABINETE 
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