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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2022  

PROCESSO Nº 1147/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de um armário de cozinha fabricado sob medida, para o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS, do Bairro Miniguaçú, incluindo confecção, montagem e 

instalação, 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 85164 ARMÁRIO PARA COZINHA: Confeccionado sob 

medida 100% MDF acabamento em BP (cor branca), 

sendo caixaria e portas com espessura de 18mm, 

prateleiras internas com espessura de 15mm e 

envoltórios com espessura de 25mm, com 02 

gaveteiros de 50cm largura, profundidade de 60cm e 

altura de 70cm com quatro gavetas cada. Balcões 

inferiores com profundidade de 60 cm e altura de 

70cm, com prateleiras internas, acabamento com fita 

de borda 1mm, puxadores em alumínio e acessórios 

necessários para instalação, com instalação de 

tampo/bancada de granito cor cinza, com polimento 

em todas as faces visíveis, cantos e arestas 

desquinados com acabamento simples, rodapé de 

bancada 10 a 15 cm. 

Incluindo a mão de obra e os materiais e acessórios 

necessários para instalação/vedação, conforme 

padrão do imóvel.   

13 Metros 1.195,00 15.535,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 187/2022: R$ 15.535,00 (quinze mil, quinhentos e trinta e 

cinco reais). 

 

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

 

DEMANDA: contratar empresa especializada em confecção e instalação armário para cozinha confeccionado 

sob medida para instalação no novo espaço físico do CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, localizado na Rua Buenos Aires nº 80, Bairro Miniguaçú - Francisco Beltrão-

PR. 

 

A presente solicitação sob Dispensa justifica-se, tendo em vista o item deserto do pregão 2011/2022, e 

considerando o termino para execução em 31/12/2022 do recuso referente a Deliberação nº 067/2019 – CEAS/PR 

para o incentivo aprimora CRAS e CREAS, em anexo a esse termo, modalidade de cofinanciamento que prevê 

a aquisição de itens de investimento para os Centros de Referencias da Assistência Social - CRAS e os Centros 

de Referencias Especializados de Assistência Social - CREAS. 

 

A Secretaria de Assistência Social informa que já foi investido parte do valor R$ 100.000,00 referente a essa 

deliberação repassado para o CREAS, no entanto como houve itens desertos foi solicitado a prorrogação do 

prazo, mas obteve-se posicionamento desfavorável a essa prorrogação,   

 

Entretanto os recursos empenhados até 31/12/2022 serão considerados como execuções dentro do prazo, 

segundo situações análogas, conforme informado pela Gestão de Fundos no e-mail em anexo a esse termo, 
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justificando assim a dispensa de licitação do referido item.  

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FISICO e 

WHATSAPP, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, optando-se pela empresa que apresentou o orçamento 

de menor valor, sendo que o mesmo pode ser conferido nos orçamentos em anexo.  

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2761 EA 06.005 08.244.0801.2.028 4.4.90.52.42.00 1185 

 

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

licitação são vinculados a receita: FEAS/INCENTIVO APRIMORA CREAS - Res 09/2019. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa R D 

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob 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 e 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, 19 de dezembro de 2022 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 187/2022, em 19 de dezembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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