MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo: Dispensa de Licitação nº 16/2022
OBJETO: Aquisição de uma Mini Câmara-Fria refrigeradora de alimentos, para utilização na
Secretaria de Assistência social
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna-se público o resultado do processo em epígrafe:

Item
Código
nº
1

Especificação

Quantidade

Valor Total R$

01

6.300,00

79658 MINI CÂMARA-FRIA REFRIGERADORA DE
ALIMENTOS, CONTENDO 04 (QUATRO) PORTAS
FRONTAIS.
* CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
- capacidade de litros: 753 litros;
- temperaturas: 0º c à 5º c;
- consumo: 0,15 kw/h;
- voltagem: 220v;
- dimensão (axlxp): 194 x 108 x 59 cm;
- peso: 134 kg;
- gabinete interno em aço galvanizado;
- gabinete externo (frente e laterais) em aço inox 430
brilhoso; base, costas e teto externos em aço
galvanizado;
- espessura do painel de isolamento de 35 mm;
- fechamento automático das portas;
- sistema de abertura pivotante;
- puxador em plástico injetado;
- sistema de armazenamento com prateleiras, base + 3
níveis;
- pés reguláveis injetados em termoplástico;
- controlador digital com degelo automático;
- sistema de ar forçado;
- 06 MESES DE GARANTIA.

Valor total dos gastos com o Processo de Dispensa de Licitação nº 16/2022: R$ 6.300,00 (seis mil e
trezentos reais).
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.
Homologo a presente licitação.
Francisco Beltrão, 18 de fevereiro de 2022.
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