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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 153/2022  

PROCESSO Nº 973/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de mesa de cozinha, cadeiras e roupeiro de aço para a sala onde será instalado o 

refeitório para funcionários do Terminal Rodoviário do Município, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 

CNPJ: 06.336.209/0001-07 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 39157 CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, com as seguintes 

características mínimas: Cadeira fixa empilhável 

com estrutura 4 pés, confeccionada em tubo de aço 

oblongo, acabamento com pintura epóxi a pó, na 

cor preta, assento e encosto em polipropileno 

injetado anatômico na cor preta.   

08 UN 173,00 1.384,00 

2 84128 MESA DE COZINHA - com as seguintes 

especificações: Mesa de cozinha retangular 

medindo 200x100x75 cm, tampo em MDP, 15mm, 

acabamento em BP com bordas em PVC flexível 

ergosoft 180°, estrutura metálica e pés com travessa 

superior tubo 20x20 mm, travessa vertical dupla, 

tubo 20x40 mm, com painel central em MDP 15 

mm, acabamento em BP, com borda reta em PVC e 

travessa inferior tubo oblongo 30x50 mm, 

acabamento com pintura epóxi e ponteiras 

injetadas, cor padrão: cinza cristal. 

01 UN 598,00 598,00 

3 17654 ROUPEIRO DE AÇO com as seguintes 

especificações: Roupeiro de aço com 08 vãos/ 

portas de abrir com pitão para cadeado, venezianas 

para ventilação e 04 pés com nivelador, 

confeccionado em chapa de aço 26, acabamento 

com pintura epóxi na cor cinza, medidas: alt. 1980 

mm x larg. 630 mm x prof. 400 mm.   

01 UN 999,00 999,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 153/2022: R$ 2.981,00 (dois mil, novecentos e oitenta e um 

reais). 

 

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

Devido o terminal rodoviário ser uma estrutura nova, inaugurada a pouco tempo, sem cozinha montada e ser 

afastado, dificulta os servidores de retornarem para casa no horário das refeições, há necessidade de compra 

de uma mesa, cadeiras e um armário com chaves para guardar objetos pessoais. Naturalmente é fornecido por 

empresa licitada, porem no momento não há nenhuma licitação com os itens necessários. Para definição do 

valor foram coletados orçamentos de fornecedores, sendo o mais vantajoso para a Administração foi a 

empresa, RD comércio de móveis ltda inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, conforme orçamentos em 

anexo 

 

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado por 

servidor: Deoneris Carbonera, da Secretaria Municipal de Administração, Telefone (46) 3523 3470, a fim de 

verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
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Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7550 11.001 15.452.1501.2.062 4.4.90.52.42.00 000 

 

 Os recursos financeiros 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 R D 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.336.209/0001-07, estabelecida na Rua 

Tenente Camargo nº 1956, Centro, CEP: 85.601-610, 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.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 25 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 153/2022, em 25 de outubro de 2022 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

