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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 

 

Em concordância com a Ata datada em 22/03/2017 de Abertura do processo licitatório na modalidade de 

Pregão Presencial nº 10/2017, que teve como objeto a aquisição de uma 01 (uma) cozinha a ser instalada na 

Escola Municipal Irmã Neli, na cidade de Bom Sucesso do Sul contendo balcão na cor branca com chapa de 100% 

MDF, sendo de 30mm de espessura na estrutura e 18mm de espessura nas prateleiras do móvel e ainda, 

bancada em granito na cor Ocre e seguindo as demais especificações constantes no projeto e memorial descritivo 

em anexo. E também 01 (uma) despensa a ser instalada na Escola Municipal Irmã Neli, na cidade de Bom 

Sucesso do Sul, contendo armário na cor branca, com chapas 100% MDF, sendo de 30mm de espessura na 

estrutura e 18mm de espessura nas prateleiras do móvel e seguindo as demais especificações constantes no 

projeto e memorial descritivo, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja 

ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa vencedora JVS MOVEIS E PLANEJADOS LTDA-ME, com o CNPJ nº 

14.555.146/0001-08, conforme especificações e valor descrito abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS VALOR (R$) 

01 

01 (uma) cozinha a ser instalada na Escola Municipal Irmã Neli, na cidade de Bom 

Sucesso do Sul contendo balcão na cor branca com chapa de 100% MDF, sendo de 
30mm de espessura na estrutura e 18mm de espessura nas prateleiras do móvel e 
ainda, bancada em granito na cor Ocre e seguindo as demais especificações 
constantes no projeto e memorial descritivo em anexo. 

6.600,00 

02 

01 (uma) despensa a ser instalada na Escola Municipal Irmã Neli, na cidade de Bom 
Sucesso do Sul, contendo armário na cor branca, com chapas 100% MDF, sendo de 
30mm de espessura na estrutura e 18mm de espessura nas prateleiras do móvel e 
seguindo as demais especificações constantes no projeto e memorial descritivo em 
anexo.  

3.150,00 

 

 

TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 9.750,00 

(Nove mil, setecentos e cinquenta reais) 
 

Bom Sucesso do Sul, 28 de março de 2017. 
 

 
Nilson Antonio Feversani 

Prefeito Municipal 


