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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2021  
PROCESSO Nº 513/2021 

 
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) serpentina da condensadora do aparelho de ar condicionado 
instalado da sala do Central de Processamento de Dados da sede da Municipalidade, de acordo com 
o especificado abaixo: 

 
MULTI TEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – ME 
CNPJ Nº: 08.451.188/0001-04 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Quant. UN Valor 

unitário 

R$ 

Valor total R$ 

01 77719 SERPENTINA (PEÇA) DA CONDENSADORA DO AR 

CONDICIONADO, DA MARCA ELGIN, DE 36000 BTUS. 
01 UN 2.100,00 2.100,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Justificamos e motivamos a realização deste processo para atender as necessidades da administração 

municipal, no que se refere à aquisição de 01(uma) serpentina (peça) da condensadora do Ar condicionado, da 
marca ELGIN, de 36000 Btus, que está instalado no CPD (CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) da 
Administração Municipal. Conforme condições estabelecidas nesse termo. 

A CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, e o departamento técnico instalado dentro do paço 
Municipal e tem como finalidade a manutenção do banco de dados em servidor de armazenamento próprio de 
todas as ações, documentação e demais atividades que são geradas dentro do sistema de gestão municipal. 

No dia a dia da administração muitas informações são geradas nos softwares usados nos 
departamentos e secretarias, vão, desde informações contábeis, recursos humanos, frota, saúde dentre tantas. 

Para isso se faz necessário possuir diversos equipamentos (servidores) que tem como função a guarda, 
arquivamento e segurança de todos esses dados.  

Essa situação que é fato em todos os municípios desprende de espaço adequado para tal situação. 
A administração Municipal possui esse espaço, como já mencionado, e um dos requisitos básicos para 

que esse local garanta a qualidade dos serviços e que o local tenha e mantenha constantemente, inclusive 24(vinte e 
quatros) horas por dia, todos os dias do ano um ambiente climatizado, visto que, os equipamentos usados nesse 
armazenamento, como: servidores, equalizadores de energia elétrica, computadores e outros tantos geram e 
desprendem enorme calor, necessitando para isso que o sistema de climatização desse ambiente trabalhe também 
continuamente. 

O sistema de climatização e composto por ar condicionado de diferentes quantidades de Btus, e o 
modelo a ser consertado e o principal usado pela central para manter as baixas temperaturas necessárias para que 
os equipamentos não sofram avarias. 

A peça em questão a ser trocada e um dos principais componentes de um ar condicionado, e ainda, 
tentamos juntamente com a equipe técnica da administração o conserto dessa, mas, não foi possível.  

A solução encontrada e a troca total da peça garantindo dessa maneira que o conjunto do ar 
condicionado volte a funcionar perfeitamente. 

Solicitamos orçamentos em empresa do ramo, mas devido a pandemia de covid 19, que assola a todos 
os setores alguns deles não quiseram nem cotar, com receio de não conseguir nos entregar a peça solicitada. 

A empresa Okit Soluções para Ar Condicionado, através de seu responsável, quando contatada nos 
respondeu que seus fornecedores não tinham condições de entregar a ela a peça, alegando que a mesma está em 
falta em seus estoques. 
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A empresa Lanfredi Conserto e Manutenção de Ar Condicionado se posicionou da mesma maneira e 
ainda justificou o alto valor que essa peça chegaria em seu balcão se no futuro conseguisse que seu fornecedor a lhe 
entregasse. 

A empresa Center Frio Refrigeração foi uma das duas empresas que nos forneceu orçamento e em 
prazo máximo de 30(trinta) dias conseguiria nos fornecer a peça. Ficando em segundo lugar no quesito menor 
valor. 

Como primeira colocada e com o melhor valor de mercado para o objeto almejado iremos contratar 
através desse a empresa MULTITEC Assistência Técnica em Eletrodomésticos Ltda, localizada no município. 

Toda a documentação exigida para o processo de aquisição por dispensa de licitação foi recebida da 
empresa e estão anexos a esse termo, habilitando e dando condições a empresa em contratar com essa 
administração.  

Ainda, vale ressaltar que a empresa se comprometeu em nos entregar a peça(serpentina) com a maior 
brevidade possível. 

Portanto a empresa MULTITEC Assistência Técnica em Eletrodomésticos Ltda apresentou a proposta 
mais vantajosa a administração atendendo a todas as exigências legais (documentação e preço) e consegue atender 
as necessidades do município na aquisição proposta. 
             Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

350 03.002 04.122.0404.2.003 3.3.90.30.25.00 000 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

vinculados à receita própria do Município. 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 é de 

parecer favorável a contratação da empresa MULTI TEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 
ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – ME, CNPJ Nº 08.451.188/0001-04, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 157, 
Bairro São Miguel, CEP 86.602-110, na cidade de Francisco Beltrão – Pr. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

Município. 
 

Francisco Beltrão, 14 de julho de 2021. 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

           De acordo com a dispensa de licitação nº 74/2021, em 14 de julho de 2021. 
 
 

                              Cleber Fontana 
                            Prefeito Municipal 
 


