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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 

 

 OBJETO: Locação de 4 (quatro) climatizadores evaporativos para instalação no prédio do Mercado 

Municipal, pelo período de três meses. 

 

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 vencedor pelo critério menor preço por item: 

 

FORNECEDOR: SUDOESTE BRISA LTDA 

CNPJ Nº: 34.337.049/0001-56 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Mensal R$ 

Valor  

Total R$ 

1 59343 Serviços de Locação de 4 CLIMATIZADORS 

EVAPORATIVOS COM RODIZIOS 

RESERVATORIO DE ÁGUA E GRELHA PARA 

DIRECIONAMENTO DE AR, incluindo: 

a) Ponto de energia elétrica no local de instalação 

do equipamento: 220v Mono X 220v Trif. 380v Trif. 

b) Fiação elétrica até o painel de comando do 

evaporativo com disjuntor, bem como a fiação 

entre painel de comando e o climatizador e 

canalização de fiação. 

c) Abertura e requadramento das janelas para 

instalação dos evaporativos, e acabamento após a 

sua instalação. 

d) Ponto de água em cada evaporativo com 

registro. 

e) Se houver necessidade de canalizar drenos dos 

evaporativos fica a cargo do??cliente a aquisição de 

material bem como a sua instalação. 

f) Nomear um responsável para receber orientação 

quanto ao funcionamento do equipamento. 

g) Projeto elétrico e Projeto hidráulico bem como 

recolhimento de ART. 

h) O painel controlador esta preparando para 

aterramento, sendo de responsabilidade do cliente 

fazer o mesmo de acordo com a norma vigente.   

03 Mês 4.800,00 14.400,00 

 

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 07/2023: R$ 14.400,00 (quatorze mil 

e quatrocentos reais). 

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

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 23 de janeiro de 2023.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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