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TERMO DE DISPENSA POR LIMITE Nº 04/2021 

No sistema dispensa nº 635/2021 

Processo nº 649/2021 

 

 

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

Lei Federal n.º 8.666/93 destina-se ao seguinte objeto: 

 

1. OBJETO: 

1.1- Contratação de empresa para manutenção preventiva (limpeza) de 44 (quarenta e quatro) 

condicionadores de ar do Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, e Posto de Saúde Central sendo: 

- 01 Condicionador de ar de 10.000 BTU’s, (Hospital); 

- 17 Condicionadores de ar de 12.000 BTU’s, (Hospital); 

- 20 Condicionadores de ar de 9.000 BTU’s, (Posto); 

- 03 Condicionadores de ar de 12.000 BTU’s, (Posto); 

- 02 Condicionadores de ar de 60.000 BTU’s, (Posto); 

- 01 Hora Técnica Manutenção Corretiva de Condicionadores de Ar 

 

2. DA ESCOLHA DA EMPRESA: 

Empresa: ELI S. FOLETTO 

C.N.P.J.: 25.300.026/0001-86 

Endereço: Avenida Alberto Pasqualini, n.º 394 

Restinga Seca - RS 

Bairro: Centro 

CEP 97.200-000 

 

A opção de escolha recaiu sobre a empresa acima citada, tendo em vista que a mesma 

ofertou a proposta mais vantajosa dentro aquelas que fornecem certificado para VISA, para 

execução do objeto. Os serviços foram contratados, em virtude das solicitações de compras e 

serviços nº 103/2021, enviada pelo Hospital Municipal, e nº 048/2021, enviada pelo Posto de 

Saúde Central, bem como os 02 (dois) orçamentos, enviados pelo Setor de Compras, os quais 

fazem parte do processo. Justifica-se a necessidade da contratação, tendo em vista, a 

liberação do Alvará Sanitário para o Hospital Municipal Dr. Pedro Calil e Posto de Saúde 

Central Dr. Sérgio Homrich, e pelos o mesmos não disporem de plano de manutenção para o 

sistema de climatização, sendo essa uma das razões pela a devida contratação, prevenindo de 

antemão, uma futura interdição dos serviços de saúde prestados pelos órgãos públicos. 
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2.2- Dos preços: 

Empresa: ELI S. FOLETTO- ME  

CNPJ nº 25.300.026/0001-86 

Cotação:  

Para o item condicionador de ar de 9.000 BTU’s: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 

Para o item condicionador de ar de 10.000 BTU’s: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 

Para o item condicionador de ar de 12.000 BTU’s: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 

Para o item condicionador de ar de 60.000 BTU’s: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); 

Para o item serviços para as 01 (uma) horas/técnicas: R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), 

para a manutenção preventiva (limpeza) de cada aparelho, totalizando R$ 11.050,00 (onze mil 

e cinquenta reais). 

 

Empresa: RODRIGO BILHAN DAMACENO 

CNPJ nº 35.704.494/0001-70 

Cotação:  

Para o item condicionador de ar de 9.000 BTU’s: R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais); 

Para o item condicionador de ar de 10.000 BTU’s: R$ 278,00 (duzentos e quarenta reais); 

Para o item condicionador de ar de 12.000 BTU’s: R$ 278,00 (duzentos e quarenta reais); 

Para o item condicionador de ar de 60.000 BTU’s: R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); 

Para o item serviços para as 01 (uma) horas/técnicas: R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), para 

a manutenção preventiva (limpeza) de cada aparelho, totalizando R$ 12.273,00 (doze mil 

duzentos e setenta e três reais). 

 

3. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

3.1- As despesas decorrentes deste processo deverão ser registradas nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

Unidade: Hospital Municipal - ASPS 

Ação: 2044 

Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Fonte de Recurso: 40 

 

Unidade: Atenção Básica 

Ação: 2180 

Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Fonte de Recurso: 4011 
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4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1- Os serviços deverão ser executados seguindo orientações do Fiscalizador do Contrato. 

 

5. DO PAGAMENTO, DA RETENÇÃO E DA NOTA FISCAL: 

5.1- O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, a contar da liquidação da Nota de 

Empenho, mediante apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá estar acompanhada do Termo 

de Recebimento e Aceitação dos Serviços, emitido pelo Fiscalizador do Contrato. 

5.2- Os Encargos Sociais, serão em conformidade com a Legislação Vigente. 

5.3- A Nota Fiscal deverá ser emitida somente após a conclusão dos serviços e deverá constar 

o número deste processo de dispensa, bem como em seu verso deverá constar o visto do 

fiscalizador do contrato. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO: 

6.1- Ficará responsável pela fiscalização do Contrato o (a) servidor (a) indicado pelo Secretário 

Municipal de Saúde e Assistência Social e, nomeado através de portaria pelo Sr. Prefeito 

Municipal. 

 

7. DAS RESPONSABILIDADES: 

7.1- A empresa terá inteira responsabilidade pelos serviços executados. 

7.2- 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. 

7.3- No caso de má execução dos serviços, a contratada deverá refazê-lo em no máximo 24 

horas. 

 

Dar publicidade a esse processo na forma recomendada. 

 

Formigueiro- RS, 05 de maio de 2021. 

 

 

 

Gilson Murilo Belmiro Severo 

Vice Prefeito em exercício 


