ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 3/2020 - DL

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Processo Nr.:
8/2020
Data:
06/02/2020

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

Folha: 1/4

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

JODERSON MELONI VALERIO - ME
R DR. CRUZ MACHADO,678 - SALA 02
UNIAO DA VITORIA - PR
24.468.769/0001-05

Objeto da Compra:

Código:

11272

Inscrição Estadual:

Contratação de serviço de limpeza e manutenção de ar condicionado.

ITENS
Item
1

Quantidade
Especificação
Unid.
6,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 22.000 BTU
UN
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuv.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0157)

Valor Unitário
180,00

Valor Total
1.080,00

2

3,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 24.000 BTU
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuv.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0158)

UN

180,00

540,00

3

6,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Cassete 36.000 BTU
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuv.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0156)

UN

200,00

1.200,00

4

2,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 30.000 BTU
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuv.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0159)

UN

180,00

360,00
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Item
5

Quantidade
Especificação
Unid.
11,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 18.000 BTU
UN
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuv.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0160)

Valor Unitário
150,00

Valor Total
1.650,00

6

1,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 12.000 BTU
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Clínica de Odontologia e Centro Tecnológica da Uniuv.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0161)

UN

150,00

150,00

7

1,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 9.000 BTU - Sede
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0162)

UN

150,00

150,00

8

5,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 24.000 BTU - Sede
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0163)

UN

180,00

900,00

9

4,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 30.000 BTU - Sede
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0164)

UN

180,00

720,00
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10

Quantidade
Especificação
Unid.
4,00 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 18.000 BTU - Sede
UN
Manutenção e higienização de aparelho de ar condicionado da
Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória.
Limpeza do trocador de calor da unidade interna e da unidade
externa, com produtos para combate a bactérias e fungos;
Limpeza e higiênização dos filtros; Calibragem do sistema
frigorífico; Ajuste do mancal dos ventiladores; Ajuste e medição da
parte elétrica e eletrônica; Teste do rendimento do equipamento;
Troca de Capacitores; Verificação e se necessária troca do Dreno.
O serviço deverá ter orientação e acompanhamento de uma
equipe técnica especializada. No valor proposto estão inclusos:
todas as despesas com mão de obra, material, máquinas e
equipamentos, destinação final dos resíduos, encargos
trabalhistas, fiscais e tributários; (18-18-0165)

Valor Unitário
150,00

Valor Total
600,00

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA
A solicitação da contratação do serviço de limpeza e reparos de aparelhos condicionadores de ar, é destinada a
atender a Clínica de Odontologia, o Centro Tecnológico e o prédio sede do Centro Universitário de União da
Vitória - Uniuv, que desenvolvem atividades obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão e também atividades referentes à saúde bucal da população. A falta de manutenção e
limpeza no Ar Condicionado pode causar uma série de problemas. Estes podem afetar desde o funcionamento do
equipamento e implicar em um maior consumo de energia, e até mesmo favorecer a ocorrência de problemas de
saúde, ajudando no controle de infecções, onde uma climatização adequada contribui para a diminuição da
contaminação ambiental, sendo imprescindível a utilização de aparelho de ar condicionado para manter-se o
conforto térmico e a estabilidade dos materiais em uso. Além disto, renova o ar saturado com substâncias
químicas volatilizadas e microorganismos em suspensão, presentes nas salas da Clínica de Odontologia e do
Centro Tecnológico, garantindo desta forma a renovação de ar exterior necessária nestes ambientes. Neste
sentido, a norma da ABNT NBR 7256, estabelece que: O controle das condições termoigrométricas é necessário
para, além de propiciar condições gerais de conforto para os alunos, professores, colaboradores e pacientes,
também manter condições ambientais favoráveis a tratamentos específicos; inibi a proliferação de
microorganismos, favorecida por umidade alta, propicia condições específicas de temperatura e/ou umidade para
operação de equipamentos especiais.
A manutenção preventiva e limpeza adequada ajudam a diminuir a emissão de poluentes no ambiente, diminui o
consumo de energia do aparelho, aumentando sua vida útil.
A contratação do serviço de limpeza dos aparelhos de ar condicionado é uma solicitação da Vigilância Sanitária,
para que após a apresentação do certificado de limpeza, seja liberado a licença sanitária, visando que todos os
aparelhos instalados na Clínica, no Centro Tecnológico e prédio sede já possuem mais de 1 ano de
funcionamento.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A escolha do fornecedor recaiu sobre a empresa JODERSON MELONI VALERIO - ME, CNPJ
Nº24.468.769/0001-05 após pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante junto a fornecedores do objeto
do presente processo em que a referida obteve o menor preço e possui as condições de habilitação requeridas.
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União da Vitória, 6 de Fevereiro de 2020

-------------------------------------------------------------------------------Dallan Marcelo Gregório
Presidente da Comissão de Licitação

DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

-------------------------------------------------------------------------------ALYSSON FRANTZ
REITOR

Valor da Despesa:

Pagamento.........:

7.350,00 (sete mil trezentos e cinqüenta reais)

até o 10º dia útili subsequente à prestação do serviço

