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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022  

PROCESSO Nº 88/2022 - EDITAL 
 

 OBJETO – Prestação de serviços de reparos em 10 (dez) monitores para utilização pelo Centro de 

Processamento de Dados - CPD da Municipalidade., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: EDSON RODRIGO BORDIGNON - ME 

CNPJ: 14.396.930/0001-10 

 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 79510 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPXVC4090, incluindo peças   

1 UN 197,00 197,00 

2 79511 Mão de obra para conserto de 

monitor LG,  nº de série: 

906SPCAC4099, incluindo peças   

1 UN 215,00 215,00 

3 79512 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPDTC3410, incluindo peças.   

1 UN 215,00 215,00 

4 79513 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPBFC4093, incluindo peças.   

1 UN 215,00 215,00 

5 79514 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPDTC4154, incluindo peças.   

1 UN 170,00 170,00 

6 79515 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPMZC3387, incluindo peças.   

1 UN 557,00 557,00 

7 79516 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPCAC3811, incluindo peças..   

1 UN 377,00 377,00 

8 79517 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPXVC3442, incluindo peças.   

1 UN 215,00 215,00 

9 79518 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

906SPWQC1545, incluindo peças.   

1 UN 170,00 170,00 

10 79519 Mão de obra para conserto de 

Monitor LG, nº de série: 

MY17HQAQ703979V, incluindo 

peças.   

1 UN 557,00 557,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 12/2022: R$ 2.888,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito 

reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

A partir do dia 03 de janeiro de 2022, foi implantado uma nova plataforma online para economizar 

impressões e agilizar o atendimento ao público, trazendo praticidade, mas ao mesmo tempo, a demanda dos 

serviços vem aumentando, exigindo dos servidores mais produtividade. 
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Com a utilização do sistema informatizado de tramitação de documentos e a ausência de impressos 

o trabalho administrativo consiste em alternar diferentes telas de programas e editores de documentos para 

consultar dados e informações, assim o uso de uma segunda tela é imprescindível para que haja um ganho 

de produtividade. Possuímos equipamentos de monitores de vídeo sem uso mas que apresentam algum 

defeito, que podem perfeitamente serem consertados e ganharem vida útil, essa medida é muito eficiente do 

ponto de vista da economicidade, haja vista que um monitor novo está cotado a R$ 899,00. 

 

No entanto, torna-se necessário o uso de mais computadores e, consequentemente, de mais 

monitores. Os monitores ficarão a disposição de todas as secretarias, conforme análise do CPD, que irão 

instalar e executar a manutenção necessária nas máquinas para seu funcionamento. 

 

Foi realizado dois orçamentos, tendo em vista que não houve outras empresas interessadas nesse 

objeto. A empresa que apresentou o menor valor é a Lotus Informática / EDSON RODRIGO BORDIGNON 

– ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.396.930/0001-10, totalizando o valor de R$ 2.888,00, para o conserto de 10 

monitores, conforme especificações acima descritas.  

                        

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

440 03.002 04.122.0404.2004 3.3.90.39.17.00 000 

 

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

oriundos da receita própria do município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa EDSON 

RODRIGO BORDIGNON - ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.396.930/0001-10, estabelecida na Avenida Júlio 

Assis Cavalheiro, nº 1065, CEP: 85.601-000, Centro, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no 

Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência, que integra o presente 

processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 12/2022, em 07 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


