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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1123/2019 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, 

eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
móveis, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, 

instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da 
Municipalidade  

  

  

 

VIGÊNCIA: 17/12/2019 à 15/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

CLAUDINA COMIRAN 

CNPJ nº: 17.281.091/0003-45 

FONE: (46) 99724684 / (46) 3543-2636 

E-MAIL: makximosupercado@hotmail.com 

RUA BELÉM, 2574 - CEP: 85.635-000 - BAIRRO: CENTRO 

Realeza/PR 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1123/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019 - Processo nº 846/2019 
   

Aos dezessete dias de dezembro de 2019, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 198/2019, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 16/12/2019, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
CLAUDINA COMIRAN, sediada na RUA BELEM, 2574 - CEP: 85.635-000 - BAIRRO: centro, na cidade 
de Realeza/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 17.281.091/0003-45, doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada por seu sócia administradora Sra. CLAUDINA COMIRAN, portadora do RG 
nº 12r11276461 e do CPF nº 867.278.009-44. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de bens 
para utilização da Municipalidade durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade 
da Administração Municipal e de acordo com o edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste 
instrumento. 
  
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código 

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 17 70220 BALCÃO DE COZINHA COM CUBA 
DESCRIÇÃO 
 
- Balcão em MDF de no mínimo 15 mm. 
- Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas. 
- Puxadores em PVC e gavetas com 
corrediças telescópicas. 
- Com pés em PVC. 
- Dimensões aproximadas do produto: 52 x 
120 x 83 cm (LxHxP). 
- Acompanha pia e cuba em inox com base 
e molduras concretadas. 
 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 
(COMUNIDADE BARRA DO CERNE)  

SALMAR UN 2,00 469,00 

01 18 70221 BEBEDOURO DE PRESSÃO DESCRIÇÃO 
 
- Bebedouro elétrico de pressão com alta 
capacidade. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Largura : 550 mm. 
- Profundidade: 600 mm. 
- Altura mínima da coluna: 1450 mm. 
- Capacidade volumétrica mínima do 

ACQUAGELATA UN 6,00 2.055,00 
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reservatório: 100l. 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Gabinete em chapa em aço inox 430. 
- Totalmente desmontável. 
- Reservatório de água em aço inox 304 
(próprio para alimentos), para 
aproximadamente 100 litros. 
- Com serpentina externa. 
- 02 (duas) torneiras com vazão mínima de 
60l/h. 
-Termostato regulável externo.  
- Pingadeira removível. 
- Filtro de fácil acesso e troca, com no 
mínimo três estágios de filtragem. 
- Possuir sistema de refrigeração 
balanceado. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
- Cor: prata.  
- Deverá acompanhar kit de instalação 
(adaptadores, conectores e mangueira) e 
02 unidades do filtro externo com carvão 
ativado para cada bebedouro.  
- Acompanhar manual de utilização e 
instalação. 
- Atendimento aos requisitos da portaria 
INMETRO n.º 344, de 22/07/2014, alterada 
pela portaria INMETRO n.º 77, de 
24/02/2016.  
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
- Produto nacional. 
- Assistência técnica em Francisco Beltrão 
e região. 
- Incluindo mão de obra e instalação, nos 
locais indicados pela administração 
municipal.  
 
GARANTIA 
 
- Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
SMEC – 2 
ADM – 4  

1 23 70226 BERÇO DESCRIÇÃO 
- Berço infantil em MDP. 
- Para colchão medindo 1300 x 600mm. 
- Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com 

FIORELLO UN 30,00 295,00 
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pintura na cor branca acetinada e bordas 
em PVC, sem rodízio; 
- Grades de suporte do colchão (lastro) em 
madeira de primeira qualidade e com 
regulagem de altura; 
- Grades de proteção nas laterais em 
madeira do tipo roliça (redonda), revestidas 
em plástico atóxico e espaçamento das 
grades laterais de 6,5 cm em média; 
- varão para suporte do mosquiteiro: 
- medidas (c x l x h) 1,33  x 68,4 x 91,5. 
- Cantos ou partes protuberantes, 
cantoneiras e suportes devem ser 
chanfrados, ou seja, não devem ter pontas 
ou arestas, para evitar acidentes com as 
crianças ou professor 
 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
CMEI MARRECAS – 20 
SMEC – 30 

01 24 70227 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO 
DESCRIÇÃO 
 
- Cadeira alta de alimentação infantil 
dobrável, com bandeja removível. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
- Altura: 1050 mm +/- 50 mm. 
- Largura: 560 mm +/- 50 mm. 
- Profundidade: 680 mm +/- 50 mm. 
- Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento. 
- Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical. 
- Ângulo do encosto: mínimo 60º em 
relação à horizontal (se menor o 
comprimento mínimo do encosto deve ser 
de 400 mm). 
- Borda frontal do assento: raio mínimo de 
5 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
- Suporta até 15 kg. 
- Cadeira dobrável, com estrutura tubular 
de seção circular em aço carbono. 
- Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica laminada 
com tecido. 
- Braços ou dispositivo para proteção 
lateral. 
- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
na cor branca, removível ou articulada com 
bordas arredondadas nas laterais para 
retenção de líquidos. 
- Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado. 
- Sapatas antiderrapantes com partes em 
contato com o piso emborrachadas. 
- Cinto tipo suspensório com largura 

BURIGOTTO UN 26,00 209,00 
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mínima de 25mm, dotado de pontos de 
retenção entre as pernas, tiras 
subabdominais e tiras de ombro. O sistema 
de fixação do cinto à cadeira deve prover 
segurança contra quedas e assegurar a 
estabilidade da criança. 
 
- Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
CMEI MARRECAS – 6 
SMEC – 2  

01 34 70237 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200 W 
DESCRIÇÃO 
 
- Potência RMS  total = 200w (af =125 + 
drive  75w). 
- Potência RMS adminissível – 125w. 
- 2 vias com 1 alto falante de 15” e driver 1” 
de titânio. 
- Impedância nominal 8 hms. 
- Resposta de frequência (50hz a 18 khz).  
- Ângulo de cobertura (100°h x 40°v). 
- Conexão de entrada (p10 ¼ / p10 ¼). 
- Dimensões: 715 x 450 x 310 x 400mm. 
- Peso: 18 kg. 
-Assistência técnica em Francisco Beltrão e 
região. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
SMEC – 3  

FRAHM UN 3,00 518,75 

01 35 70238 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W 
DESCRIÇÃO 
 
- 600 watts de potência. 
- Conexões bluetooth. 
- Entrada usb, cartão de memória, rádio 
am/fm, entrada auxiliar e conexão pra 
microfone, violão, teclado, cavaquinho.  
- Com alça retrátil e rodas. 
- Acompanha microfone sem fio. 
- Bateria interna. 
- Efeito eco para microfone, função rec : 
grava no pen drive ou no sd card o áudio 
do microfone (com e sem fio e efeito eco). 

FRAHM UN 5,00 602,62 
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- Chave on/off . 
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CRAS 
PADRE ULRICO) 
SMEC – 3 

01 36 70239 CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W 
DESCRIÇÃO 
 
- Potência em RMS 50 W. 
- Alimentação: voltagem automática/ SPS 
(fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz. 
- Switching alto falante: 1 woofer de 8” 
coaxial. 
- Entrada usb, sd card e receptor fm com 
controle remoto/ auxiliar – iphone, ipod, 
ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, 
guitarra ou microfone. 
- Dimensões: 430 x 270 x 250 mm.  
- Entrada 1 canal independente, 
equalizador 2 vias (graves e agudos) 
impedância auxiliar (stereo) 5,2k ohms, 
impedância do alto falante 12k ohms.  
- Peso 5 kg. 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
SMEC – 3  

MULTILASER UN 3,00 202,25 

01 37 70240 CAMA DE SOLTEIRO Altura do Produto 
(cm): 100 
 
Comprimento do Produto (cm): 206 
Conteúdo da Embalagem: 1 Cama 
Cor: Mogno ou Marrom 
Descrição do Tamanho: 
Altura: 100 cm  
Largura: 100 cm  
Profundidade 206 cm 
Garantia: 1 Ano 
Material: Estrutura em Madeira Maciça de 
Pinus 
Não Necessita fixação na parede; 
Peso aproximado do Produto (Kg): 20.100 
Tamanho da Cama: Solteiro 
Tipo da Cama: Camas Tradicionais 
Garantia mínima de 1 ano 

BEL MOVEIS UN 30,00 253,90 
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Montagem inclusa 
SAÚDE – 30  

01 42 70245 COLCHÃO PARA BERÇO (tamanho 
compatível com o item 25 – berço) 
DESCRIÇÃO 
 
- Colchão infantil em espuma flexível de 
poliuretano. 
Dimensões e tolerâncias:  
- Altura máxima: 130 mm – 5 mm +15 mm. 
- Largura e comprimento: devem ser tais 
que o espaço entre o colchão e as laterais, 
e, entre o colchão e as cabeceiras, não 
exceda a 30 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Espuma de poliuretano flexível com 
densidade D18, integral (tipo “simples”), 
revestido em uma das faces e nas laterais 
em tecido Jacquard, costurado em 
matelassê (acolchoado), com fechamento 
perimetral tipo viés, e com acabamento da 
outra face do colchão plastificado. 
- Tratamento antialérgico e antiácaro nos 
tecidos. 
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
CMEI MARRECAS – 20 
SMEC – 30 

FA MARINGA UN 30,00 84,50 

01 59 70262 FERRO ELÉTRICO  DESCRIÇÃO 
 
- Ferro elétrico a seco. 
DIMENSÕES 
- Altura máxima: 130 mm. 
- Largura máxima: 130 mm. 
- Profundidade máxima: 250 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
-Controle de temperatura. 
- Cabo anatômico. 
- Indicador de tecidos. 
- Poupa botões. 
- Base em alUNínio polido. 
- Corpo em plástico. 
- Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 

BLACK 
DECKER 

UN 2,00 60,56 
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na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
CMEI MARRECAS – 2 
SAÚDE – 2 

01 62 70265 FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL 
DESCRIÇÃO 
- Forno elétrico 44 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Mínimo 44 litros. 
- Com função timer e aviso sonoro. 
- Com controle de temperatura com 
termostato automático compreendido entre 
50¨c a 320¨c. 
- Função grill/dourador. 
- Gabinete interno autolimpante. 
- Grade removível e cromada. 
- Bandeja coletora de resíduos. 
- Vidro duplo. 
- Cor branca. 
- Voltagem: 110v. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
SMEC – 5 
ESPORTE - 1 

AGRATTO UN 6,00 399,90 

01 64 70267 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA 
-  PEQUENO DESCRIÇÃO 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 
200 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Sistema degelo 
- 01 tampas 
- Gabinete interno e externo revestido de 
chapa de aço pintado 
- Quatro pés com rodízios 
- Dreno de gelo frontal 
- Termostato de preferencialmente frontal 
- Cor branca 
- Temperatura de operação de -20 a 5 ºC 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 

ELECTROLUX UN 1,00 1.474,53 
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na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
VISA – 1 

01 65 70268 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA 
– GRANDE DESCRIÇÃO 
 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 
500 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Sistema degelo 
- 02 tampas 
- Gabinete interno e externo revestido de 
chapa de aço pintado 
- Quatro pés com rodízios 
- Dreno de gelo frontal 
- Termostato de preferencialmente frontal 
- Cor branca 
- Temperatura de operação de -20 a 5 ºC 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
SMEC – 3 
GERAL – 1 

CONSUL UN 4,00 2.115,22 

01 70 70273 GELADEIRA LINHA BRANCA 
FROSTFREE GRANDE DESCRIÇÃO 
 
Refrigerador vertical combinado, linha 
branca, sistema de refrigeração “frostfree” 
(degelo automático) com capacidade 
mínima de 400 litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
- Capacidade total: mínima de 400 litros. 
CARACTERÍSTICAS 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas 
(freezer e refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha 
branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 

ELECTROLUX UN 7,00 2.450,00 
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- Conjunto de prateleiras removíveis e 
reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material 
resistente, removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para 
acondicionamento de frutas, verduras ou 
legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura 
ajustável. 
- Sistema de degelo “frostfree”. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
- Voltagem: 110 e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
 
Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 5 
GERAL – 1 

01 71 70274 GELADEIRA LINHA BRANCA 
FROSTFREE PEQUENA  DESCRIÇÃO 
 
Refrigerador vertical combinado, linha 
branca, sistema de refrigeração “frostfree” 
com capacidade mínima de 300 litros. 
 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
 
*Dimensão condicionada ao projeto de 
arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do 
equipamento. 
- Largura máxima: 620 mm. 
- Capacidade total: mínima de 300 litros. 
CARACTERÍSTICAS 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas 
(freezer e refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha 
branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 

CONSUL UN 5,00 1.427,15 
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- Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas 
deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e 
reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material 
resistente, removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para 
acondicionamento de frutas, verduras ou 
legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
- Sistema de degelo “frostree”. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 2 
MEIO AMBIENTE – 1 
ASSISTÊNCIA SOCIAL -1 (CENTRO 
COMUNITÁRIO RIO GUARAPUAVA)  

01 74 70277 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 
11 KG  DESCRIÇÃO 
 
- Lavadora de roupas automática de uso 
doméstico na cor branca. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
- Capacidade mínima: 11kg. 
CARACTERÍSTICAS 
- Gabinete externo do tipo monobloco 
revestido em chapa de aço galvanizado ou 
fosfatizado com acabamento em pintura 

ELECTROLUX UN 16,00 1.300,00 
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eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor 
branca. 
- Painel de controle externo contendo 
botões seletores e/ou teclas para 
programas de lavagem e/ou funções pré-
programadas, níveis de consumo de água, 
enxague e centrifugação. Todas as funções 
devem ser identificadas. 
- Tecla ou botão de acionamento 
liga/desliga. 
- Programação para diferentes tipos de 
lavagem. 
- Mangueiras para entrada d´água com 
filtro e de saída para drenagem. 
- Mínimo três níveis de água. 
- Centrifugação . 
- Filtro para retenção de fiapos . 
- Dispenser para sabão . 
- Dispenser para amaciante . 
- Dispenser para alvejante 
- Compartimento interno (cesto) em aço 
inox e/ou plástico PP (polipropileno). 
- Acesso ao cesto pela parte superior da 
máquina. 
- Sapatas niveladoras. 
- Dispositivo de segurança da tampa 
(desligamento ou travamento). 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 1  
SMEC – 5 
SAÚDE – 10  

01 75 70278 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS  
DESCRIÇÃO 
 
- Liquidificador comercial com gabinete em 
aço inox e copo monobloco, indicado para 
triturar alimentos leves com adição de 
líquido. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Altura máxima: 660 mm. 
- Largura máxima: 290 mm. 
- Profundidade máxima: 280 mm. 
- Capacidade volumétrica: 4 litros. 

JL COLOMBRO UN 3,00 569,99 
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CARACTERÍSTICAS 
- Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única (monobloco), 
sem soldas, com espessura de, no mínimo, 
1 mm. 
- Flange do copo em material plástico 
injetado. 
- Alta rotação. 
- Alças em aço inox, espessura de chapa 
de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas 
em toda extensão de modo que não haja 
retenção de resíduos. 
 
- Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos. 
 
-Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
 
- Gabinete do motor em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
flange superior e da base em material 
plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 
 
- Sapatas antivibratórias em material 
aderente e antiderrapante. 
 
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em 
aço inox (as buchas poderão ser de bronze 
ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto). 
- O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
 
- Flange de acoplamento do motor, pinos 
de tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
- Interruptor liga/desliga. 
- Motor monofásico de, no mínimo, ½ HP. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 
1,5 m de comprimento. 
- Classificação do INMETRO – A. 
- Atendimento a NR 12. 
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GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 2  

01 76 70279 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS  
DESCRIÇÃO 
 
- Liquidificador comercial com gabinete em 
aço inox e copo monobloco, indicado para 
triturar alimentos leves com adição de 
líquido. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Altura máxima: 750 mm. 
- Largura máxima: 460 mm. 
- Profundidade máxima: 380 mm. 
- Capacidade volumétrica: 8 litros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
- Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única (monobloco), 
sem soldas, com espessura de, no mínimo, 
1 mm. 
- Flange do copo em material plástico 
injetado. 
- Baixa rotação. 
- Alças em aço inox, espessura de chapa 
de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas 
em toda extensão de modo que não haja 
retenção de resíduos. 
 
- Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos. 
 
- Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
 
- Gabinete do motor em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
flange superior e da base em material 
plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada 
de líquidos no gabinete do motor. 
 
- Sapatas antivibratórias em material 
aderente e antiderrapante. 
 
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em 
aço inox (as buchas poderão ser de bronze 
ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade do 

JL COLOMBO UN 2,00 525,00 
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conjunto). 
 
- O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
 
- Flange de acoplamento do motor, pinos 
de tração e elementos de fixação em aço 
inox. 
 
- Interruptor liga/desliga. 
 
- Motor monofásico de, no mínimo, ½ HP. 
 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
 
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 
1,5 m de comprimento. 
 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
- Atendimento a NR 12. 
 
GARANTIA 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 1  

01 78 70281 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS 
DESCRIÇÃO 
 
- Lixeira 50 litros com pedal. 
 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Altura máxima: 720 mm. 
- Largura máxima: 450 mm. 
- Profundidade máxima: 450 mm. 
- Capacidade: 50l. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Corpo e tampa em polietileno de alta 
densidade, 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência ao 

ARQPLAST UN 23,00 94,21 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 16 

impacto e a tração. 
 
- Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
– 8,0 que evita o produto desbotar, 
ressecar ou rachar. 
 
- Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricado 
plástico ou aço com tratamento 
anticorrosão ou pintura eletrostática. 
 
- Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
 
- Passível de ser reciclado mecanicamente 
ao fim de sua vida útil. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 
CMEI MARRECAS – 13 
SAÚDE – 10  

01 81 70284 MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO 
DESCRIÇÃO 
 
- Capacidade 10 kg 
- Semiautomática 
- Abertura superior 
- Possui sistema de lavagem por 
turbilhonamento 
- Peneira para pequenos objetos 
- Pegador para transporte 
- Timer com seis programas 
- Dispenser para sabão em pó e amaciante 
com medidor e seletor 
- Filtro eficiente para fiapos 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
ADM – 1 
SMEC – 2  

WANKE UN 3,00 360,00 

01 91 70294 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 
LITROS DESCRIÇÃO 
 

ELECTROLUX UN 15,00 400,00 
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- Forno de micro-ondas 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Largura mínima: 5000 mm. 
- Altura mínima: 2900 mm. 
- Profundidade mínima: 3900 mm. 
- Volume mínimo: 30 litros. 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
 
- Iluminação interna. 
- Painel de controle digital com funções 
pré-programadas. 
- Timer. 
- Relógio. 
- Porta com visor central, dotada de 
puxador e/ou tecla de abertura. 
- Dispositivos e travas de segurança. 
- Sapatas plásticas. 
- Prato giratório em vidro. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 2 
SMEC – 5 
ADM – 3 
SAÚDE – 3 
GERAL – 2 

01 103 70306 SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 
10 KG DESCRIÇÃO 
 
- Secadora de roupa automática, tipo piso, 
de uso doméstico na cor branca. 
 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
- Largura máxima: 600 mm. 
- Profundidade máxima: 600 mm. 
- Capacidade mínima: 10kg. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

ELECTROLUX UN 4,00 1.525,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 18 

- Gabinete externo do tipo monobloco 
revestido em chapa de aço galvanizado ou 
fosfatizado com acabamento em pintura 
eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor 
branca. 
- Painel de controle externo com botão 
seletor de funções pré-programadas de 
secagem e teclas de ajuste da temperatura. 
(Todas as funções devem ser 
identificadas). 
- Programação com diferentes tipos de 
secagem. 
- Níveis de temperatura para secagem: 
“normal” e “delicada” (ou correspondente), 
no mínimo. 
 
- Função de eliminação de odor. 
 
- Porta com abertura frontal e visor circular 
em vidro temperado. 
- Compartimento interno (cesto) em aço 
inox e/ou aço esmaltado 
- Filtro interno. 
- Motor de rotação auto reversível. 
- Tubo flexível e/ou direcionador de ar. 
- Sapatas niveladoras. 
- Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 3  

01 110 70313 TELEVISOR SMART 32”  DESCRIÇÃO 
 
- Smart TV 32 polegadas com acesso à 
internet. 
 
DIMENSÕES 
- Altura máxima: 480 mm. 
- Largura máxima: 750 mm. 
- Profundidade máxima: 200 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 

AOC UN 7,00 899,90 
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- Acesso à internet. 
- Resolução de imagem em HD. 
- Conversor digital integrado. 
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), 
LAN, USB. 
- Tensão (voltagem): bivolt automático. 
- Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Certificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
 
- Mínima de UM ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
CMEI MARRECAS – 2 
GERAL – 5  

01 111 70314 TELEVISOR SMART 40” DESCRIÇÃO 
 
- Smart TV 40 polegadas com acesso à 
internet. 
 
DIMENSÕES 
- Altura máxima: 560 mm. 
- Largura máxima: 920 mm. 
- Profundidade máxima: 170 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 
- Acesso à internet. 
- Resolução de imagem em HD. 
- Conversor digital integrado. 
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), 
LAN, USB. 
- Tensão (voltagem): bivolt automático. 
- Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 
- Certificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de UN ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 

AOC UN 22,00 1.310,00 
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obrigado a dar assistência técnica gratuita 
na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
 
SMEC – 20 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 2 (CASA DE 
PASSAGEM)  

 
Valor total da Ata R$ 153.647,88 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta 
e oito centavos). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
3.1. Os produtos/materiais objeto desta Ata deverá ser entregues parceladamente, de acordo com as 
solicitações das secretarias municipais, nos endereços informados na requisição de compra, aos fiscais da 
Ata de Registro de Preços, dentro do perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão. 
 
3.1.1. O item 18 – BEBEDOURO DE PRESSÃO obrigatoriamente deverá ser entregue e instalado nos 
locais indicados pela Secretaria Solicitante. 
 
3.2. A detentora da Ata de Registro de preços deverá atender as solicitações da Secretarias Municipais de 
Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do momento do recebimento da nota 
de empenho, confirmação por email ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades 
solicitadas. 
 
3.2.1. O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA 
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 
4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito 
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado. 
 
4.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 
área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. 
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4.1.3. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos 
foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora 
será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
 
4.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA ATA faça a substituição. Este 
prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará 
obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

 
4.1.5. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 
 
4.1.6. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na 
aceitação. 

 
4.2. A garantia dos materiais/equipamentos será de acordo com a indicação no próprio item. 
 
4.2.1. Caso não contenha a garantia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DEMAIS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA  

 
5.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão 
verificadas quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de 
conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es) 
designado(s) da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão.  
 
5.2. A detentora da ata deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma 
marca dos produtos apresentados na proposta. 
 
5.3. A detentora da ata deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos 
concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários 
para a completa execução das obrigações assumidas. 
 
5.4. A detentora da ata deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
2.  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  
 

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanha das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do 
objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da DETENTORA DA ATA indicada pela 
mesma. 
 
6.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
 
6.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

 
6.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitidas à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão CNPJ nº 77.816.510/0001-66 
6.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco Beltrão-
PR. 
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6.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
6.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
6.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
6.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
6.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
6.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
6.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da DETENTORA DA ATA. 
 
6.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
6.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
DETENTORA DA ATA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos 
Recursos vinculados a receita própria do Município, da seguinte dotação orçamentária: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4621/2018, de 03/12/2018. 
 

Conta Órgão/ 
Unidade 

Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

160 02.001 04.122.0401.2002  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.90.30.14.00 
3.3.90.30.16.00 
3.3.90.30.20.00 
3.3.90.30.21.00 
3.3.90.30.29.00 
3.3.90.30.30.00 

 

000 

300 03.002 04.122.0404.2003 000 
550 04.002 04.123.0403.2005 510 
830 05.002 23.122.2301.2010 000 

1330 06.002 08.243.0801.2019 000 
2330 07.002 12.361.1201.2.037 104 
2670 07.002 12.365.1201.2.041 000 
2760 07.002 12.365.1201.2.042 000 
2930 07.002 12.366.1201.2.045 000 
3050 07.002 12.367.1201.2.048 000 
3190 07.003 12.361.1201.2050 000 
3590 08.006 10.122.1001.2055 000 
5250 09.001 20.606.2001.2076 000 
5540 11.001 15.452.1501.2.079 000 
5890 11.003 06.182.1503.2.083 515 
6160 11.004 26.782.2002.2.086 000 
6480 12.002 18.542.1801.2.091 000 
6610 13.001 04.121.0402.2.092 000 
6890 13.003 15.125.1502.2.095 13 
7080 14.001 27.812.2701.2.086 000 
210 02.001 04.122.0401.2002  

 
 
 
 
 
 
 

4.4.90.52.04.00. 
4.4.90.52.12.00 
4.4.90.52.33.00 
4.4.90.52.34.00 
4.4.90.52.35.00 
4.4.90.52.42.00 

 
 

000 
420 03.002 04.122.0404.2003 000 
630 04.002 04.123.0403.2005 510 
910 05.002 23.122.2301.2010 000 

1460 06.002 08.243.0801.2019 000 
2470 07.002 12.361.1201.2.037 104 
2740 07.002 12.365.1201.2.041 000 
2840 07.002 12.365.1201.2.042 000 
3280 07.003 12.361.1201.2050 000 
3660 08.006 10.122.1001.2055 000 
5350 09.001 20.606.2001.2076 000 
5630 11.001 15.452.1501.2.079 000 
5970 11.003 06.182.1503.2.084 515 
6230 11.004 26.782.2002.2.086 000 
6540 12.002 18.542.1801.2.091 000 
6690 13.001 04.121.0402.2.092 000 
6920 13.003 15.125.1502.2.095 13 
7220 14.001 27.812.2701.2.086 000 

 
6.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1. Caberá a Sra. CLAUDINA COMIRAN portadora do R.G. sob nº 12r11276461 e inscrita no CPF/MF sob 
nº 867.278.009-44, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  
7.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
7.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
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7.2. Ficam credenciados pela Administração do Município para fiscalização da entrega, bem como prestar 
toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, os servidores nomeados pela secretaria 
solicitante, junto ao representante da DETENTORA DA ATA, solicitar a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de 
comunicação oficial à DETENTORA DA ATA, para aplicação das penalidades cabíveis. 
 
7.3. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de 
Administração, Senhor ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e 
portador do RG nº 2.016.966-4/PR. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
8.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
8.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 
8.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
 
8.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as 
obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 
8.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
8.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 
 
8.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 
 
8.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 
9.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
9.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
9.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
9.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
9.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
9.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
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9.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução 
do objeto contratado. 
9.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
9.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
9.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, 
caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
 
9.3. A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
9.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
9.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA ATA, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 

10.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de 
Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da 
proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da 
notificação para retirada e devolução devidamente assinada.  
 
10.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, 
sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas em regulamento. 
 
10.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e 
quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no item 9.2, até o limite de 10% (dez por cento) de cada 
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao 
cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
10.4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos 
caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do 
contraditório. 
 
10.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

11.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

12.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
13.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no 
Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
13.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
12.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 198/2019 e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
13.5. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 
198/2019. 
 

13.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pela 
Sra. CLAUDINA COMIRAN, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e 
testemunhas. 

Francisco Beltrão, 17 de dezembro de 2019. 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
          CPF Nº 020.762.969-21 

 CLAUDINA COMIRAN 

PREFEITO MUNICIPAL  DETENTORA DA ATA 
CLAUDINA COMIRAN 

CONTRATANTE  Sócia administradora 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARCOS RONALDO KOERICH 
 
 


