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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 015/2020 
 

 
Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 

8.666/93, 9412/2018 e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 
 
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva das 

Câmaras de Conservação de Imunobilógicos, revisão do sistema eletrônico, 

refrigeração, estrutura e recalibração do sensor controlador de temperatura, 

certificado pela Rede Brasileira de Calibração com certificação de garantia por, no 

mínimo, três (03) meses, destinados às ações de promoção à saúde da Secretaria 

de Saúde e dispensação nas UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto – PR 

. Conforme abaixo segue:  

Ítem Quantidade DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
Valor 

Unitário  
Valor Total 

1 6 

Manutenção preventiva, revisão do 
sistema eletrônica, estrutural e 
recalibração do controlador de 
temperatura, incluindo: 
- reprogramação dos 
controladores; 
- limpeza dos condensadores; 
- lubrificação dos motores; 
- ajustes/aperto das partes 
internas e externa; 
- teste, regulagem e ajuste dos 
componentes elétricos e 
mecânicos; 

1.180,00 7.080,00 

    7.080,00 

 
EMPRESA: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 
CNPJ Nº 27.074.498/0001-93 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, 
Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02130 09.126.10.305.1001.2032 3.3.90.39.00.00.00494 

 
VALOR TOTAL: R$ 7.080,00(Sete mil e oitenta reais). 
 
PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá atender às ordens de serviço de 

comparecimento para correção dos defeitos ou falhas em qualquer unidade dos 

equipamentos no prazo máximo de 7 (sete dias), a contar do recebimento da Ordem 
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de Serviço emitida por servidor designado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

devidamente autorizado, sendo prestado o atendimento no período citado no item 

anterior, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, nos locais onde se 

encontram instalados os equipamentos; 

 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias 
após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal. 
 

Planalto – Pr., 12 de maio de 2020. 
 

 
 
 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 


