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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 175/2022  

 

OBJETO: – Aquisição de uma cadeira de rodas com capacidade de suportar acima de 200 quilos, para 

atendimento da Senhora Arali Vania Cossa, que possui obesidade mórbida, considerando a rescisão do 

contrato nº 509/2022 (Dispensa nº 70/2022), bem como a revogação da Dispensa de licitação nº 119/2022. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o 

resultado da licitação em epígrafe, apresentando o contratado pelo critério menor preço por item: 

 

FORNECEDOR: ORTOPEDIA BRASIL LTDA / CNPJ: 05.477.107/0001-49 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84990 Cadeira de Rodas para obeso mórbido, construída com tubos 

de aço carbono com reforço nas laterais, Monobloco (não 

dobrável) em duplo x reforçado, braços bilaterais, 

escamoteáveis, protetor de roupa integrado, freios bilaterais 

ajustáveis, apoio de pés ajustáveis na altura, com abertura 

lateral, fabricado com tubo de aço de carbono reforçado, apoio 

de panturrilha tipo faixa, rodas traseiras de 24” com raios 

reforçados, pneus infláveis, aro de impulsão em aço de 

carbono, cubos em alumínio montados com rolamentos 

blindados, eixos removíveis tipo quick release, placas de 

sustentação das rodas traseiras reforçada em alumínio, rodas 

dianteira de 8”, montadas com rolamentos blindados, garfos 

em alumínio fixados em cubos dianteiro com rolamentos 

blindados, estofamento confeccionado em nylon impermeável, 

com faixa de reforço e almofada sobre o assento, com 4 cm de 

espessura e alta densidade, acabamento em pintura 

eletrostática epóxi, capacidade para suportar  de 200 a 250 kg; 

Medidas: Largura assento min 60cm e  50 cm de altura.   

01 UN 3.500,00 

 

 Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 175/2022: R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais). 

 Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão, 25 de novembro de 2022.  

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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