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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2022  

 

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. 

 

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: 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 dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 187/2022: R$ 15.535,00 (quinze mil, 

quinhentos e trinta e cinco reais). 

 

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

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão, 21 de dezembro de 2022.  

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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