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TERMO DE DISPENSA POR LIMITE nº 09/2020 

No Sistema Dispensa nº 815/2020 

Processo nº 855/2020 

 

O presente procedimento de Dispensa de Licitação - com fulcro no inciso I, do art. 24 da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

1.1. O Município de Formigueiro de conformidade com o Processo Licitatório, modalidade Dispensa por 

Limite nº 09/2020, no Sistema Dispensa nº 815/2020 e Processo nº 855/2020, contrata empresa para 

execução de serviços de instalação de condicionadores de ar, para o Posto de Saúde Central, como 

segue: 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Serviço Valor Unitário Valor Total 

 

01 

 

20 

 

Srv. 

Instalações de Ar Condicionado 

12.000 BTU’S, tipo Split, quente e frio. 

 

240,00 

 

4.800,00 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS: 

2.1. Da escolha das Empresas: 

Empresa: RAFAEL PENTEADO DE LIMA 

CNPJ nº 18.067.815/0001-53 

 

Endereço: Rua 23 de Janeiro, S/N 

Centro 

Formigueiro - RS  

CEP 97.210-000 

 

Com base na solicitação de compras nº 007/2020 enviada pelo Secretário Municipal da Saúde e 

Assistência Social, Sr. Luis Gustavo Maia Machado, a opção de escolha recaiu sobre a empresa acima 

citada devido ser a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal. Os serviços são 

necessários em vista ter a necessidade de instalação dos referidos aparelhos, pois os mesmos já foram 

comprados início do ano e estão guardados à espera da referida instalação.  

 

2.2. Dos preços: 

2.2.1. Cotações: 

 

- RAFAEL PENTEADO DE LIMA 

CNPJ nº 18.067.815/0001-53 

Valor total: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 
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- ROBSON BECKER CASSOL 

CNPJ nº 09.144.152/0001-32 

Valor total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

- MARCELO VENTORINI GONÇALVES 

CNPJ nº 21.285.048/0001-63 

R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1. A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária especificada 

abaixo, sem prejuízo da possibilidade da emissão de reforços ou anulações, em razão da disponibilidade 

orçamentária, ou ainda, nova determinação legal: 

 

 Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

Unidade: Atenção Básica 

Ação (Atividade ou Projeto): 2180 

Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Desp. 2403) 

Fonte de Recurso: 4500 

 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Em até 02 (dois) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços emitida pelo Setor de 

Compras, a contratada deverá dar início aos serviços. 

4.2. O prazo previsto na sub cláusula anterior poderá ser prorrogado por igual período sob motivação 

fundamentada e expressa antes de expirado. 

4.3. Os equipamentos objeto deste contrato deverão ser instalados nos locais solicitados, em até 10 

(dez) dias após a emissão da respectiva Ordem de Compras e Serviços, na Secretaria Municipal da 

Saúde e Assistência Social, em horário a combinar com o fiscalizador (a) do Contrato, observadas as 

seguintes alternativas: 

4.3.1. Os equipamentos deverão ser instalados cumprindo exatamente com as exigências de instalação 

constantes no manual do fabricante. 

4.3.2. Todas as despesas sejam de frete, carga, descarga e segurança dos materiais, serão de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. 

4.3.3. As instalações deverão ser acompanhadas pelos Eletricistas Antonio Giovani G. Cardoso, 

matrícula nº 28-0 e José Eduardo Bortoloto Zafanelli, matrícula nº 120-1. 

 

5. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1. O valor bruto deste contrato é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para instalação dos 

equipamentos conforme CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: 
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5.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do número do processo, número da Dispensa Por Limite e da ordem de fornecimento, a fim de se 

acelerar o trâmite de aceitamento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

5.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

liquidação da Nota de Empenho. 

5.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata.  

5.5. O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para o Banco Banrisul, Agência nº 

0627 e número de Conta Corrente nº 06.011140.0-9, informado pela participante. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO: 

6.1. Serão fiscalizadores deste contrato os servidores indicados pelo Secretário Municipal da Saúde e 

Assistência Social e nomeados através de Portaria pelo senhor Prefeito Municipal.  

 

7. DAS PENALIDADES: 

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de contratada, conforme a infração, estará 

sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação/pedido 

de empenho; 

b) deixar de manter a proposta ou lance (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação/pedido de empenho; 

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato/pedido de empenho; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 

contrato/pedido de empenho; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato/pedido de empenho; 

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 

anos e multa de 15 % sobre o valor atualizado do contrato/pedido de empenho. 

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

8. DAS RESPONSABILIDADES: 

8.1. A empresa terá inteira responsabilidade pelos serviços executados. 

8.2. Todas as despesas sejam com deslocamentos, empregatícias, previdenciárias, tributárias ou outra 

qualquer que venha a incidir sobre os serviços contratados, serão de inteira responsabilidade da 

empresa contratada. 

 

Dar publicidade a esse processo na forma recomendada. 

 

 

Formigueiro, 14 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Jocelvio Gonçalves Cardoso 

Prefeito Municipal 


