DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Nr.: 3/2020 - DL

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

Processo Administrativo:

5/2020

Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
06/02/2020
Folha: 1/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Reitor, ALYSSON FRANTZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:

8/2020
3/2020-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
12/02/2020
Sequência: 0
12/02/2020

f ) Objeto da Licitação

Contratação de serviço de limpeza e manutenção de ar condicionado.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

JODERSON MELONI VALERIO - ME

Unid.

Qtdade Descto (%)

(em Reais R$)
Preço Unitário
Total do Item

(11272)

1 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 22.000 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;

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

UN

6,00

0,0000

180,00

1.080,00

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Nr.: 3/2020 - DL

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

Processo Administrativo:

5/2020

Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
06/02/2020
Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
JODERSON MELONI VALERIO - ME

(11272)

2 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;

UN

3,00

0,0000

180,00

540,00

3 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;

UN

6,00

0,0000

200,00

1.200,00

4 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;

UN

2,00

0,0000

180,00

360,00

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Nr.: 3/2020 - DL

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

Processo Administrativo:

5/2020

Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
06/02/2020
Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
JODERSON MELONI VALERIO - ME

(11272)

5 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 18.000 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;

UN

11,00

0,0000

150,00

1.650,00

6 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;

UN

1,00

0,0000

150,00

150,00

7 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;

UN

1,00

0,0000

150,00

150,00

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Nr.: 3/2020 - DL

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

Processo Administrativo:

5/2020

Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
06/02/2020
Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
JODERSON MELONI VALERIO - ME

(11272)

8 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;

UN

5,00

0,0000

180,00

900,00

9 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;

UN

4,00

0,0000

180,00

720,00

10 Manutenção de Climatizador de Ar - Split 18.000 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;

UN

4,00

0,0000

150,00

600,00

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

Total do Fornecedor:

7.350,00

Total Geral:

7.350,00

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA
75.967.745/0001-23
CNPJ:
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
84600-000
C.E.P.:
- União da Vitória - PR

Nr.: 3/2020 - DL
Processo Administrativo:

5/2020

Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2020
06/02/2020
Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 (16)

União da Vitória, 12 de Fevereiro de 2020.

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

