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Ofício nº 16/2020 

Pinhal de São Bento, em 09/06/2020. 

 

De: Secretaria de Saúde 

Para: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 

para a contratação de empresa para fornecimento de lavadora de roupa tipo 

tanquinho, lavadora de alta pressão e ferro de passar roupa para a 

Secretaria Municipal de Saúde, deste Município., mediante processo de 

dispensa de licitação, para fins de atendimento as necessidades do Município. 

O custo máximo estimado importa em um valor unitário de 

R$ 1.965,00 (Um Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais) referente ao 

objeto do presente processo de Dispensa de licitação, os valores de 

referencia foram obtidos através de orçamentos prévios e o prazo para a entrega 

dos materiais será de  10 Dias  após data da assinatura da homologação. 

 

Justificativa solicitação de material/serviço 

Justificativa 

O serviço de saúde tem demandas de limpeza e processamento de roupas que são 
indispensáveis para o funcionamento do serviço, que deve ter limpeza e organização para garantir 
a segurança dos pacientes. 
Para tanto a Secretaria de Saúde vem solicitar ao setor de compras a aquisição de 1 máquina de 
lavar roupa tipo tanquinho, 1 lavadora de alta pressão e 1 ferro de passar roupas. 

 

Atenciosamente, 

____________________________ 

Secretaria de Saúde 

ADELIO POZZOBON 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de revisão dos débitos e dívidas do 

Município, diante da relevância Da contratação/aquisição, DEFIRO o pedido ora 

formulado, encaminhe-se ao Departamento Contábil para verificação de dotação 

orçamentária. 

Encaminhar à Divisão de Licitações para cotação de preços e 

formalização do contrato e, em trânsito direto a Secretaria de Administração e 

Finanças para empenho e demais formalidades nos termos da lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Pinhal de São Bento, em 09/06/2020. 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 
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Oficio nº 16/2020 – DC 

Pinhal de São Bento, em 09/06/2020 

 

 

DE: DEPTO. DE CONTABILIDADE. 

PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Prezado Senhor: 

Em atenção ao oficio nº16/2020 expedido em 09/06/2020 da 

referida Secretaria e termo de autorização expedido por Vossa Senhoria em 

09/06/2020, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação da empresa 

constantes do ofício número supra, sendo que o pagamento será efetuado 

através da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO 
 

 
Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 2580 06.002.10.302.1001.2045 303 4.4.90.52.00.00 Do 
Exercício 

 

 

Cordialmente, 

 

_________________________________ 

SIRLENE MARIA STEIN CLAUDINO 
CRC/PR 20585/0-8 

Contadora 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº179/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020 

 

 Pelo presente instrumento de cotação de preços, a Comissão permanente 

de licitação designada pela portaria n° 2.374/2020 atesta o recebimento do pedido 

de contratação de empresa para fornecimento de lavadora de roupa tipo 

tanquinho, lavadora de alta pressão e ferro de passar roupa para a Secretaria 

Municipal de Saúde, deste Município. e reconhece a dispensa de licitação e nos 

termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 com valores 

atualizados pelo Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018. 

 

Data da Solicitação: 09/06/2020 

Empresa: CARMINATTI CEREAIS LTDA – MARILAINDE DEMARCO-ME. 

Endereço: RUA MARCIANO DE SÁ, 30  - CEP: 85727000 - BAIRRO: CENTRO 

CIDADE/UF: Pinhal de São Bento/PR, Av XV de novembro, 925  - CEP: 

85640000 - BAIRRO: centro CIDADE/UF: Ampére/PR. 

CNPJ: 32.135.359/0005-96,  

CNPJ: 24.487.987/0001-89 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: AELCIO CARMINATTI , MARILAINE DE 

MARCO. 

Lote: 1 - Lote 001 - CARMINATTI CEREAIS LTDA 

Item Código do 
produto/s
erviço 

Nome do 
produto/serviço 

Quanti
dade 

Unidade Preço 
máximo 

Preço máximo total 

1 9451 Ferro de passar 
roupa. Com spray 
frontal. Vapor. Base 
de carâmica. 
Limpeza automática; 
 
Luzes indicadoras de 
aquecimento e 
funcionamento; Fio 
360° com 2 metros 
de comprimento. 
Frequencia de 60 Hz. 
Potência 1500w ou 
mais. Reservatório de 
água para no mínimo 
280 ml. voltagem 
110v.  

1,00    UN    117,00                         117,00 

 
TOTAL 

                        
                       117,00 
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Lote: 1 - Lote 001 – MARILAINE DE MARCO 

Item Código do 
produto/s
erviço 

Nome do 
produto/serviço 

Quanti
dade 

Unidade Preço 
máximo 

Preço máximo total 

2 9452 
 
 
 
 
 

Lavadora de alta 
pressão 1.900 libras. 
Desligamento 
automático. 110v.  
Potência: 16 kW. 
Vasão de água de 
500 litros por hora. 
Gatilho com trava de 
segurança. Com 
rodas e alça para 
facilitar o transporte. 
Com tubeira VPS, 1 
tubeira turbo e 1 
pistola com 
mangueira de alta 
pressão com 
regulagem. 

1,00 UN 1.249,00                     1.249,00 

3 9444 Lavadora de roupa 
tipo tanquinho, semi - 
automática, 
capacidade para 14 
kg de roupa seca, 
potência 500w, 
abertura superior, 
painel de controle 
manual, 6 programas 
de lavagem consumo 
aproximado de água 
de 210 l e de energia 
0,13kwh. Voltagem 
110 volts. 

1,00 UN 599,00                        599,00 

  
TOTAL  

                 
                    1.848,00 
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 Dias 

 

 

Vilson Hermes 
Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

Jaqueline Gomes Demarchi Grisa 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 

Luis Edelar de Lima 

Secretário 
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                                                             P A R E C E R   J U R Í D I C O 
 
 
 
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020 

 

 

                      À apreciação desta Assessoria Jurídica, para análise e aprovação, 

minuta da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020, que objetiva a ontratação de 

empresa para fornecimento de lavadora de roupa tipo tanquinho, lavadora 

de alta pressão e ferro de passar roupa para a Secretaria Municipal de 

Saúde, deste Município., nos termos do parágrafo único, do art. 38, da lei de 

licitações e contratos administrativos. 

 

  Da análise da documentação apresentada denota-se a existência 

das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei 

8.666/93, razão pela qual encontra-se o presente processo em condições de ser 

realizado, se assim for conveniente à Administração Municipal.  

    

É o parecer. 

 

Pinhal de São Bento, 09/06/2020. 

 

 

 

Franco Zelirio Ferrari 

Assessor Jurídico Municipal 
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                                               TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 16/2020 
 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO – PR torna público, 

nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 com 

valores atualizados pelo Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018, que reconhece 

a dispensa de licitação para a contratação de empresa para fornecimento de 

lavadora de roupa tipo tanquinho, lavadora de alta pressão e ferro de passar 

roupa para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. . 

 

Pinhal de São Bento, em 09/06/2020 . 

 

 

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima. 

 

_____________________________ 
JAIME ERNESTO CARNIEL 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 


