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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 181/2022  

PROCESSO Nº 1122/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para manutenção do gerador de energia da UPA-24 horas, 

incluindo uma unidade de contador ABB AF 265/30, mão de obra e deslocamento., de acordo com as 

especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: AGLACIR LOVATEL & CIA LTDA (AL MANUTENÇÕES, AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO 

INDUSTRIAL) 

CNPJ: 30.819.762/0001-85 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 85078 Manutenção corretiva no gerador de energia localizado na UPA 24 Horas, 

incluindo mão de obra, deslocamento e 01 unidade de contator ABB AF 265/30.   

11.300,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 181/2022: R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). 

 

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

 

Justifica-se o presente termo de dispensa para manutenção corretiva no gerador de energia localizado na UPA 

24 Horas, responsável pela distribuição da energia captada da Copel para a Unidade.  

                     

Após vários testes foi verificado que o Contator, peça responsável pelo envio dessa energia estava queimado, 

sendo necessário a substituição do mesmo, para não sobrecarregar o gerador pequeno que é acionado na falta 

dessa transmissão de energia. 

 

Considerando trata-se de um gerador de grande porte, poucas empresas da região costumam dar assistência, 

onde conseguimos apenas dois orçamentos de prestadores, os quais seguem anexados. 

            

Dessa forma, faz-se necessária esta dispensa de licitação, onde os preços apresentados pelas empresas estão 

dentro da pesquisa realizada na internet 

 

O serviço será acompanhado pelo eletricista da Secretaria de Saúde, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

A peça a ser instalada poderá ser rejeitada, quando em desacordo com a especificação constante neste Termo 

de Referência com base no orçamento apresentado, devendo ser substituída no prazo de 24 horas, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6130 08.006 10.302.1001.2.051 3.3.90.39.17.00 494 

 

 Origem dos recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa 

de licitação: Bloco de custeio das ações e serviços públicos em saúde. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa Jurídica: 

AGLACIR LOVATEL & CIA LTDA (AL MANUTENÇÕES, AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL), 

inscrita no CNPJ sob o nº 30.819.762/0001-85, estabelecida na Rua Piratuba nº 90, Bairro Jardim Floresta - CEP: 

85.603-780, no Município de 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 e anexos, que integram o presente processo.   
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 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 12 de dezembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 181/2022, em 12 de dezembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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