ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 3/2019 - DL

Processo Nr.:
6/2019
Data:
27/02/2019

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

Folha: 1/2

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

LUZIMAR DOS SANTOS 23063068934
R CRISTIANO STROBEL,2238 - CASA 02
Curitiba - PR
23.283.402/0001-46

Objeto da Compra:

Código:

12083

Inscrição Estadual:

Manutenção de equipamentos (microscópios e lupas) do laboratório de microbiologia do Centro Tecnológico da UNIUV

ITENS
Item
1

2

Quantidade
Unid.
Especificação
25,00 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE Microscópio Biológico Binocular,
compreendendo:
-Desmontagem geral dos equipamentos para limpeza e verificação do sistema
óptico (oculares, objetivas, prismas e lentes colimadoras);
-Verificação e lubrificação completa do sistema mecânico;
-Verificação completa do sistema elétrico;
-Retirada de oxidação de conectores, componentes e partes que compõem o
conjunto;
-Tratamento anti-fungos;
-Centralização e ajustes gerais. (18-01-8115)
6,00

UN

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE Microscópio Estetoscópico Binocular Zoom
(Lupa), compreendendo:

-Desmontagem geral dos equipamentos para limpeza e verificação do sistema
óptico (oculares, objetivas, prismas, e lentes colimadoras);
-Verificação e lubrificação completa do sistema mecânico (macro e
micrométrico, objetivas, eixos, engrenagens de comando do sistema de
focalização, cremalheiras e guias de sustentação);
-Verificação completa do sistema elétrico;
-Retirada de oxidação de conectores, componentes e partes que compõem o
conjunto;
-Tratamento anti-fungos;
-Centralização e ajustes gerais. (18-01-8116)
3

2,00

UN

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE Microscópio Biológico Trinocular,
compreendendo:
-Desmontagem geral dos equipamentos para limpeza e verificação do sistema
óptico (oculares, objetivas, prismas, e lentes colimadoras);
-Verificação e lubrificação completa do sistema mecânico (macro e
micrométrico, objetivas, eixos, engrenagens de comando do sistema de
focalização, cremalheiras e guias de sustentação);
-Verificação completa do sistema elétrico;
-Retirada de oxidação de conectores, componentes e partes que compõem o
conjunto;
-Tratamento anti-fungos;
-Centralização e ajustes gerais. (18-01-8117)

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;
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JUSTIFICATIVA
A contratação do serviço será realizada por conta do desgaste e uso dos equipamentos em algumas disciplinas
dos cursos de Odontologia; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Educação Física e Coltec. Considerando a
grande demanda na utilização desses equipamentos é imprescindível a realização periódica dos serviços de
manutenção e limpeza.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A escolha do fornecedor recaiu sobre a empresa LUZIMAR DOS SANTOS 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.

União da Vitória, 27 de Fevereiro de 2019

-------------------------------------------------------------------------------Maristela Elvira Grossl Stiegler
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.........:

6.460,00 (seis mil quatrocentos e sessenta reais)

10 dias após recebimento definitivo

