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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 198/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 846/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2019 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas 

LOCAL: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão – Paraná 
www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado” 

 

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 77.816.510/0001-66, 

através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro – Francisco 

Beltrão Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Cleber Fontana, torna pública a realização de 

procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO ITEM 

UNITÁRIO, para atender à solicitação da Secretarias Municipais de Administração, objetivando o 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. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

 

19 de novembro de 2019 às 09h00min 

 

UASG: 987565 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014 e os 

Decretos Municipais nº 042 e 056 de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 082 de 12 de abril de 

2006, Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378 de 09 de março de 

2016 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

É Pregoeira, deste Município, Nádia Aparecida Dall Agnol, designada pela Portaria nº 164/2019 de 26 de março de 

2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição. 

 

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO 

PÚBLICA  

 

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 19 de novembro de 2019 às 

09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste 

Edital. 

 

1.3. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO 

SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 

COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 
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2 DO OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a 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. 

 

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 

 

2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no 

Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 

últimas. 
 

2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo 

telefone nº (046) 3520-2103/ 3520-2107. 

  

2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pelas Secretarias Municipais 

de Administração, telefone nº (46) 3520-2100. 

 

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

 

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada às especificações 

técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

 

3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

 

4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação 

ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 03 

(três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame. 

 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, das 

08h00 às 16h00, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, 1º andar, Setor de Protocolo, 

Centro, Francisco Beltrão, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 

nadia@franciscobeltrao.com.br. 

 

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

 

4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

 

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação 

das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  
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4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, 

e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do 

respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, 

efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 

 

4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br.  

 

4.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

 

4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 

PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as 

orientações que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o 

terceiro dia útil a data do recebimento das propostas. 

 

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 

5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 

07 de agosto de 2014. 

 

5.2 Será vedada a participação de empresas: 

 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

 
c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou 

ainda, 

 
d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 
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5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

 

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

 
5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 
5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

 
5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 
5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

 

6 DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

 

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  

 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão.  

 

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

 

6.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 

à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

 

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 

de habilitação exigidos no item 11 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 

a etapa de envio dessa documentação. 
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7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

 

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado 

aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

7.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

 

7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 

7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 

8.1 No dia 19 de novembro de 2019 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será 

aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de 

lances. 

 

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 

as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

de lances. 

 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item. 

 

8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 

regras estabelecidas no Edital. 
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8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

 

8.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

 

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

 

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 

da consecução do melhor preço. 

 

8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia. 

 

8.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

 

8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 

§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

8.20.1 no pais; 

8.20.2 por empresas brasileiras;  

8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

8.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

8.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

8.24 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8.25 Os Itens foram distribuídos conforme Lei complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 

147/2014, art. 48. 

 

8.26 Exclusiva” – Lote/itens de contratação estão abertos para a participação EXCLUSIVA de 

“Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”,  e que atuem no ramo de 

atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar 

n° 147/2014. 
 

8.27 Cota Principal” – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os 

que se enquadrem na condição de “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – 

EPP” e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 
 

8.28 Cota Reservada” – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo 

do respectivo objeto, estão abertos para a participação exclusiva de “Microempresa – ME” 

ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, sem prejuízo de sua participação nos lotes da cota 

principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina 

o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014. 
 

8.29 Aplica-se a este Pregão o disposto no Art. 48, § 3o, da Lei Complementar nº. 147/2014, que 

estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

sediadas LOCAL ou REGIONALMENTE, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor 

preço válido. Este benefício não impede a participação de empresas de outras localidades.  

 

8.30 Para fins de aplicação do dispositivo referido no item 8.29, considera-se: 
 

8.30.1 LOCAL: Município de Francisco Beltrão/PR. 
 

8.30.2 REGIONALMENTE: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 

8.30.3 MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do 

Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, 

Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois 

Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, 

Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do 
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Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de 

São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Quedas do Iguaçu, Salgado 

Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, 

São Jorge D'Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino. 
 

8.31 Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP sagrar-se 

vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será registrado para 

ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor 

pratique preços distintos para o mesmo item.    
 

8.32 Caso não haja licitantes interessados no lote reservado para ME/EPP, o licitante vencedor da 

cota principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo 

mesmo valor oferecido na cota principal. 
 

8.33 Após verificação das licitantes que possuem prioridade de contratação, a pregoeira convocará o licitante 

LOCAL/REGIONAL caso o mesmo esteja no limite dos 10% do preço válido de uma empresa NÃO 

LOCAL/REGIONAL. Caso a empresa LOCAL/REGIONAL CONVOCADA, for desclassificada, passa 

para a próximo local (se existir), caso contrário, volta o item para convocação do PRIMEIRO COLOCADO 

NÃO LOCAL/REGIONAL. 

 

8.34 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

9  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 

n.º 10.024/2019. 

 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta 

 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
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fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

 

9.5.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 

qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 

Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 

de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis 

contados da solicitação. 

 

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

sua continuidade. 

 

9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

10 DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

10.1.1 SICAF. 

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br / 

 

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

 

10.5 Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação relativa: 

 

10.5.1 à habilitação jurídica. 

10.5.2 à qualificação econômico-financeira 

10.5.3 à regularidade fiscal e trabalhista 

 

10.6 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item, para 

que este anexe em ARQUIVO ÚNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no sistema COMPRASNET, a 

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a 

pregoeira fará uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar os documentos 

utilizando o link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 
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10.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação 

 

10.8 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) HORAS 

de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, 

contados da convocação. 

 
10.9 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail: 

nadia@franciscobeltrao.com.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 

contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se 

responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no 

servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do emissor. 

 

10.9.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) 

horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de 

Preço e documentos de habilitação, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da 

proposta. 

 

10.9.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro 

do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 

10.9.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da 

sessão pública. 

 

10.9.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços 

atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e 

examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

10.10 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da Imprensa Oficial, 

ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à nova consulta a ser feita 

pela Equipe de Apoio deste Pregão. 

 

10.11 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, 

desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 

10.11.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, substituirá apenas os documentos indicados nos subitens 

13.7.1 – Habilitação Jurídica, 13.7.2 - Qualificação econômico-financeira e 13.7.3 - 

Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.  

 

10.11.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF), o licitante 

convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme 

estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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10.11.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF; 

 

10.12 Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 

 

10.12.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

10.12.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

 

10.12.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede. 

 

10.12.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 

2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

10.12.2 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

 

10.12.2.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o 

caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura 

da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.  

 

10.12.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

 

10.12.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

10.12.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

10.12.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 

10.12.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados 

com o objeto licitado; 

 

10.12.3.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

10.12.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da 

Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 

10.12.3.7 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais 

requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) 

sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do 

certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito 
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e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

10.12.3.7.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

10.12.4 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 

10.12.4.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

 

10.12.5 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim de 

COMPROVAR O ENQUADRAMENTO:  

 

10.12.5.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá 

apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO IV). 

 

10.12.5.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida 

pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 60(sessenta) dias, 

contados a partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitação. 

 

10.12.6 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de 

Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 

10.12.7 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

10.12.8 O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a inabilitação do 

licitante. 

 

10.12.9 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 

do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

10.12.10 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

 

10.12.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

11 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11.1 A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas 

do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no 

sistema do Compras Governamentais, juntamente com a documentação de habilitação constante do item 13 

deste Edital, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados a partir da convocação pela Pregoeira. 

 

11.1.1 A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração 

devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que comprove a outorga de poderes, 
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na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social. 

 

11.2 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será 

desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

11.3 A proposta deverá conter: 

 

11.3.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o 

preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta; 

 

11.3.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 

11.3.3 indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; 

 

11.3.4 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 

para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 

66, § 4º; 

 

11.3.5 indicação/especificação do produto e marca; 

 

11.3.6 declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei 

Complementar 123/06. 

 

11.3.7 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas 

decimais (0,00). 

 

11.3.8 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 

especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 

 

11.3.9 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações 

que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar 

necessários para os respectivos esclarecimentos. 

 

11.3.10 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia 

de sua apresentação. 

 

11.4 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por 

até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo 

facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não 

poderá ser modificada. 

 

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

12.1 A documentação solicitada no item 11, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser 

apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema 

eletrônico, no seguinte endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Centro – Francisco Beltrão 

- PR, CEP 85601-030. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira 

responsável: Nádia Dall’Agnol. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome 

da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
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12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação 

e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 

 

12.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua 

documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais 

lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 

poderá revogar a licitação. 

 

 

13 DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

13.1 Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as 

seguintes situações: 

 

13.1.1 estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

 

13.1.2 ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação;  

 

13.1.3 ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;  

 

13.1.4 ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências 

editalícias;  

 

13.1.5 ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de Proposta”;  

 

13.1.6 não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência 

(www.portaltransparência.gov.br/ceis)  e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa (CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR 

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro 

impeditivo, o licitante será excluído do certame;  

 

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação 

pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 

 

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua 

documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais 

lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 

poderá revogar a licitação. 

 

14 DOS RECURSOS 

 

14.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, 

em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito. 

 

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões 

de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões 

em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

site: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

14.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 

 

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 

 

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido; 

 

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

 

14.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento 

à autoridade superior para homologação. 

 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

 

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será 

declarado vencedor. 

 

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a 

documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo 

o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

 

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
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realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, 

pela própria autoridade competente. 

 

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto 

licitado. 

 

17  DO PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada 

pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal, após o 

recebimento definitivo do objeto.  

 

17.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, 

FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

 

17.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 

definitivamente sanado. 

 

18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1 Não haverá reajuste de preço. 

 

18.2 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 1.036.604,38 (hum milhão trinta e seis mil seiscentos e quatro 

reais e trinta e oito centavos). 

 

18.3 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos Recursos 

próprios do Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:  

 
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   

 

 

000 

420 03.002 04.122.0404.2003 000 

630 04.002 04.123.0403.2005 510 
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910 05.002 23.122.2301.2010  

 

 

 

 

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 

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 

 

19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja minuta 

constitui o Anexo V deste Edital. 

 

19.2 A 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. 

 

19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, 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. 

 

19.4 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação 

das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

 

19.5 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática 

dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro documento 

comprobatório dos preços de mercado. 

 

19.6 Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura do 

Município de Francisco Beltrão, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Paraná, a 

Ata de Registro de Preços atualizada no sitio  www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os 

valores unitários referentes a este Pregão. 

 

19.7 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do objeto 

(devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas 

para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados no mercado. 

 

19.8 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos 

poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente 

registrados em Ata e publicados. 

 

20 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 

20.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da 

respectiva Ata de Registro de Preços. 
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20.2 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações previstas 

no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal n° 176/2007, de 03 de julho de 2007. 

 

21 DAS PENALIDADES 

 

21.1 De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na realização do 

serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois 

por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

 

21.1.1 A multa prevista no item 21.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir com o 

município de Francisco Beltrão - PR, e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

 

21.2 Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e Anexo I, serão 

aplicadas as penalidades do item 21.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas no item 21.3. 

 

21.3 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Ente 

Federado, as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela 

inadimplida do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Francisco Beltrão, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

21.4 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir 

com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição 

em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Francisco Beltrão/PR. 

 

21.5 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não 

recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 

Município de Francisco Beltrão. 

 

21.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

21.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 

 

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

22.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de 

vício insanável. 
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22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

 

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

 

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

 

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

 

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Francisco Beltrão. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
23.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 

através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de Transparência do 

Município através do endereço eletrônico www.franciscobeltrao.pr.gov.br/. 
 

23.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
23.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado aa Pregoeira ou à 

autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

23.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pela Pregoeira. 

 

23.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá, com base na legislação vigente. 

 

23.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá relevar omissões puramente formais, sanar 

erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

 

23.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão 

sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

 

23.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente 

através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e serão retidos para oportuna 

juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

 

23.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 
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procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

23.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

23.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. 

Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação 

legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa. 

 

23.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese 

alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser 

remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 

23.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

23.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de 

habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

 

23.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo 

horário, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

23.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 

Francisco Beltrão.  

 

23.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

 

23.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação 

do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

 

23.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada; 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 

ANEXO V Modelo de Ata de Registro de Preços 

 

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2019. 

 

....................................................................... 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 198/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2019 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO 

 

OBJETO:   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 

ANEXO – I  

Termo de Referência 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

I – DESCRIÇÃO:  

 

1.1. Constitui objeto deste certame 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, de acordo com as especificações técnicas adiante 

discriminadas, cabendo a Secretarias Municipais de Administração, informar à Comissão se os produtos 

ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas. 

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP 

 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável R$ 

Valor total 

máximo 

aceitável R$ 

1 70203 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 09.000 BTU’S  

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 

BTU`s. 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 285 mm. 

- Largura máxima: 850 mm. 

- Profundidade máxima: 220 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 505 mm. 

- Largura máxima: 720 mm. 

- Profundidade máxima: 295 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

15,00 UN 1.237,72 18.565,80 
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- Funções timer, sleep e swing. 

- 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. 

 

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. 

2 70204 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU’S   

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 

12.000 BTU`s. 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 285 mm. 

- Largura máxima: 810 mm. 

- Profundidade máxima: 204 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 557mm. 

- Largura máxima: 442mm. 

- Profundidade máxima: 395 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

- Funções timer, sleep e swing. 

- 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. 

 

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. 

15,00 UN 1.308,34 19.625,10 

3 70205 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU’S   

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 

18.000 BTU`s. 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

30,00 UN 2.084,05 62.521,50 
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Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 302 mm. 

- Largura máxima: 957 mm. 

- Profundidade máxima: 223 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 563 mm. 

- Largura máxima: 552 mm. 

- Profundidade máxima: 452 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

- Funções timer, sleep e swing. 

- 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.  

4 70207 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU’S  

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 

30.000 BTU`s. 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 350 mm. 

- Largura máxima: 1200 mm. 

- Profundidade máxima: 250 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 840 mm. 

- Largura máxima: 950 mm. 

- Profundidade máxima: 460 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

- Funções timer, sleep e swing. 

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis com a corrente de operação. 

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

3,00 UN 3.459,63 10.378,89 
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elétricos compatíveis com a corrente de operação. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

 

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. 

5 70208 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU’S  

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 

36.000 BTU`s tipo PISO TETO 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 3700 mm. 

- Largura máxima: 1320 mm. 

- Profundidade máxima: 7700 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 8700 mm. 

- Largura máxima: 6400 mm. 

- Profundidade máxima: 6400 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

- Funções timer, sleep e swing. 

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis com a corrente de operação. 

- 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. 

 

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. 

3,00 UN 5.188,04 15.564,12 

6 70209 APARELHO DE DVD  

 

DESCRIÇÃO 

- DVD player com Karaokê. 

DIMENSÕES 

- Altura máxima: 55 mm. 

- Largura máxima: 320 mm. 

- Profundidade máxima: 240 mm. 

2,00 UN 105,68 211,36 
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CARACTERÍSTICAS 

- DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3. WMA. 

DivX. CD de vídeio. JPEG. CD. CD-R. CD RW. SVCD. 

DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. 

- Entrada USB. 

- Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento 

automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG 

Slideshow, Close Caption. 

- Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 

entrada de microfone frontal: saída vídeo componente. saída S-

Vídeo. saída de áudio digital coaxial 

- Função Karaokê com pontuação. 

- 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 – 2 

7 70210 APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM 

   

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de som tipo micro system. 

 

DIMENSÕES 

- Altura máxima: 350 mm. 

- Largura máxima: 450 mm. 

- Profundidade máxima: 300 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, 

saída para fone de ouvido. 

- Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW. 

- Rádio AM e FM. 

- Controle remoto. 

- Potência mínima: 20W. 

- 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. 

- Produto nacional. 

 

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. 

22,00 UN 141,84 3.120,48 
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CMEI MARRECAS – 11 

SMEC – 10 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 (CENTRO COMUNITARIO 

JARDIM FLORESTA)  

8 70211 ARMARIO ALTO 02 PORTAS   

 

DESCRIÇÃO 

- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em 

MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor 

cinza. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Armário: 

- Largura: 810 mm. 

- Profundidade: 500 mm. 

- Altura: 1900 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 

para espessura e +/- 10 mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça 

posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas 

as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 

texturizado, na cor cinza. 

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em 

ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 

acabamento texturizado, na cor cinza. 

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido 

em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 

acabamento texturizado, na cor cinza. 

- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em 

PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 

(polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma 

cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos 

painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base 

de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões 

acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm 

(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu 

posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus 

bordos usinados com raio de 3mm. 

- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. 

- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, 

caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem 

sobreposta. 

- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de 

contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves 

articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. 

- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de 

comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 

porta esquerda. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 2 

ADM – 2 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 5 (CASA DE PASSAGEM) 

11,00 UN 418,80 4.606,80 
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ESPORTE - 2 

9 70212 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS   

 

DESCRIÇÃO 

- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em 

MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor 

cinza. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Armário: 

- Largura: 810 mm. 

- Profundidade: 500 mm. 

- Altura: 740 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 

para espessura e +/- 10 mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça 

posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas 

as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 

texturizado, na cor cinza. 

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em 

ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 

acabamento texturizado, na cor cinza. 

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido 

em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 

acabamento texturizado, na cor cinza. 

- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em 

PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 

(polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma 

cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos 

painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base 

de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões 

acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm 

(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu 

posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus 

bordos usinados com raio de 3mm. 

- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. 

- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, 

caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem 

sobreposta. 

- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de 

contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves 

articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. 

- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de 

comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 

porta esquerda. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

SMEC – 3 

ADM – 2 

SAÚDE – 10 

ESPORTE - 2  

17,00 UN 263,47 4.478,99 

10 70213 ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS  

 

DESCRIÇÃO 

7,00 UN 800,33 5.602,31 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


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 28 

 

- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas 

para ventilação, compartimentos de tamanhos médios 

independentes sem divisórias internas, fechamento das portas 

independentes através de pitão para cadeado. 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura: 1230 mm +/- 30 mm. 

- Profundidade: 400 mm +/- 30 mm. 

- Altura: 1980 mm +/- 30 mm. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm). 

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). 

- Pés em chapa 16 (1,50mm). 

- Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do 

móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades 

por porta. 

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. 

- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática 

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação e oxidação. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 05 (ESCOLA OFICINA ADELIRIA 

MEURER)  

11 70214 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS  

 

DESCRIÇÃO 

24,00 UN 526,22 12.629,28 
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- Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois 

compartimentos por meio de divisórias com portas 

independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e 

ajustáveis em cada compartimento. 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura: 900 mm +/- 10 mm. 

- Profundidade: 400 mm +/- 10 mm. 

- Altura: 1980 mm +/- 10 mm. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio – 

chapa 22 (0,75 mm). 

- Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio 

– chapa 20 (0,90 mm). 

- Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 18 (1,25 mm). 

- Barras de travamento das portas Ø = ¼” (mínimo). 

- Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em 

chapa de aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) com no 

mínimo 75 mm de altura – três unidades por porta. 

- Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento 

sistema  onside. 

- Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no 

mínimo de 4 pinos. 

- Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. 

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. 

- Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática 

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação e oxidação. 

 

CMEI MARRECAS – 5 

SMEC – 15 

MEIO AMBIENTE – 2 

ESPORTE – 2 

12 70215 ARQUIVO EM AÇO  

 

DESCRIÇÃO 

- Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre 

17,00 UN 370,50 6.298,50 
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trilhos telescópicos que permitam abertura total. 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Altura: 1330 mm +/- 10 mm. 

- Largura: 470 mm +/- 10 mm. 

- Profundidade: 710 mm +/- 10 mm. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) 

na cor cinza. 

- Gavetas em chapa 24 (0,60mm). 

- Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) 

ou superior. 

- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm). 

- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). 

- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. 

- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema 

de travamento simultâneo das gavetas. 

- Chaves em duplicata. 

- Compressores para pastas em todas as gavetas. 

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou 

niquelado. 

- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias 

lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de 

carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. 

- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de 

polipropileno injetado. 

- Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação e oxidação. 

 

CMEI MARRECAS – 2 

SMEC – 3 

ADM – 2 

SAÚDE – 10  

13 70216 ASPIRADOR DE PÓ   

 

DESCRIÇÃO 

4,00 UN 155,61 622,44 
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- Mínimo de 1200 watts de potência. 

- Confeccionado em polipropileno e metal. 

- Rodas antirriscos. 

- Mangueira flexível, regulador de sucção. 

- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e 

escova. Tubos prolongadores. 

- Com fio mínimo de 3 metros.  

- Voltagem de 110v.   

- Classificação “A” INMETRO. 

 

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 – 1 

ADM – 2 

SAÚDE – 1  

14 70217 BALANÇA DIGITAL 10 KG    

 

DESCRIÇÃO 

- Balança eletrônica digital com plataforma em aço inoxidável e 

mostrador montado junto a base, com capacidade mínima de 10 

kg. 

- Graduação de 1 em 1 grama.  

- Equipado com UN sistema de alta precisão de calibragem.  

- Sistema de tara.  

- Função para pesar em gramas ou onça (oz).  

- Visor de cristal líquido LCD.  

- Desliga automaticamente após o uso. 

- Produto nacional. 

 

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 – 1 (COMUNIDADE LINHA 

SANTA BARBARA)  

1,00 UN 21,75 21,75 

15 70218 BALANÇA DIGITAL 30 KG   

 

DESCRIÇÃO 

- Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço 

inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com 

capacidade mínima de 30 kg. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Largura mínima: 275 mm. 

- Profundidade mínima: 285mm. 

- Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Selo e lacre de calibração do INMETRO. 

- Plataforma em aço inoxidável. 

- Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi 

11,00 UN 675,58 7.431,38 
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ou primer poliuretano. 

- Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 

cinco dígitos, em plástico. 

- Desligamento automático. 

- Deve possuir teclas de Zero e Tara. 

- Pés reguláveis de borracha. 

- Bateria interna que permita o funcionamento em situações de 

falta de energia elétrica. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação 

(rabicho) do aparelho. 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Produto Nacional. 

 

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. 

 

Modelo de referência BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo 

admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 

superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 10  

16 70219 BALANÇA PLATAFORMA 150 KG   

 

DESCRIÇÃO 

- Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com 

capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) 

digital. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Largura mínima: 300 mm. 

- Profundidade mínima: 400 mm. 

- Altura mínima da coluna: 600 mm. 

- Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g – máximo). 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Selo e lacre de calibração do INMETRO. 

- Grade de apoio/proteção para a coluna. 

- Plataforma em aço inoxidável. 

- Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi 

ou primer poliuretano. 

- Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 

dígitos, em plástico. 

- Desligamento automático. 

- Deve possuir teclas de Zero e Tara. 

- Pés reguláveis de borracha. 

- Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de 

carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação 

4,00 UN 1.348,68 5.394,72 
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(rabicho) do aparelho. 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Produto nacional. 

 

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. 

 

Modelo de referência WELMY, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 3  

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)  

2,00 UN 469,15 938,30 

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 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. 

6,00 UN 2.585,83 15.514,98 
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- 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. 

 

Modelo de referência ACQUAGELADA, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 2 

ADM – 4  

19 70222 BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL  

 

DESCRIÇÃO 

- Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em 

parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de 

partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 625 mm. 

- Largura máxima: 465 mm. 

- Profundidade máxima: 490 mm. 

- Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Pia em aço inox polido. 

- Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 

- Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. 

- Acionamento elétrico mediante botões independentes para água 

gelada e natural. 

- Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura 

tátil (Braille). 

- Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. 

 

Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o 

bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. 

 

- Reservatório de água em aço inox AISI 304. 

- Serpentina externa com isolamento térmico. 

- Previsões para limpeza, higienização e dreno. 

- Mangueiras atóxicas. 

2,00 UN 1.749,99 3.499,98 
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- Baixo consumo de energia, com termostato para controle 

automático da temperatura da água. 

- Gás refrigerante R600a ou R134a. 

- Dreno para limpeza da cuba. 

- Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. 

- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 

cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral 

do equipamento, não podendo considera-las como itens 

adicionais. 

- 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. 

- Produto nacional. 

 

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  

20 70223 BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA  

 

DESCRIÇÃO 

- Bebedouro elétrico de coluna 

 

 
 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE  

- Altura máxima: 970 mm. 

- Largura máxima: 280 mm. 

- Profundidade máxima: 360 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 

- Torneiras com funil separador para água gelada e natural 

acompanhando reservatório de água. 

- Com refrigeração termoelétrica. 

- Ajuste de temperatura conforme botão termostato externo. 

 

- Para galão de água de 10 ou 20 litros. 

- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 

cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

3,00 UN 437,12 1.311,36 
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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. 

- Produto nacional. 

- 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. 

 

Modelo de referência ESMALTEC/ IBBL, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 1 

ADM – 2  

21 70224 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS  

 

DESCRIÇÃO 

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com 

capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação 

no piso. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 1300 mm. 

- Largura máxima: 550mm. 

- Profundidade máxima: 500 mm. 

- Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Termostato com regulagem de temperatura. 

- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e 

Redução de cloro (CI). 

- Corpo em aço inox polido, 

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou 

similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários 

previstos: crianças em escolas e creches. 

- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil 

limpeza (polipropileno ou aço inox). 

- Serpentina interna em aço inox . 

- Isolamento em EPS. 

10,00 UN 1.181,00 11.810,00 
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- Gás refrigerante R600a ou R134a. 

- Previsões para limpeza, higienização e dreno. 

- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede 

hidráulica. 

- Baixo consumo de energia, com termostato para controle 

automático da temperatura da água. 

- Dreno para limpeza da cuba. 

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 

- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 

cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral 

do equipamento, não podendo considerá-las como itens 

adicionais. 

- 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. 

- Produto nacional. 

 

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 

ADM – 3 

SAÚDE – 3 

ESPORTE – 2 

22 70225 BEBEDOURO PURIFICADOR  

 

DESCRIÇÃO 

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras (jato para boca 

e outra para copo) com capacidade de refrigeração para 50 

pessoas/hora, armazenamento aproximado de 3,5l, com filtro de 

carvão ativado. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 1020 mm. 

- Largura máxima: 340mm. 

- Profundidade máxima: 320 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Termostato com regulagem de temperatura. 

- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e 

Redução de cloro (CI). 

8,00 UN 620,06 4.960,48 
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- Corpo em aço inox polido, 

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou 

similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários 

previstos: crianças em escolas e creches. 

- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil 

limpeza (polipropileno ou aço inox). 

- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede 

hidráulica. 

- Baixo consumo de energia, com termostato para controle 

automático da temperatura da água. 

- Dreno para limpeza da cuba. 

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 

- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 

cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. 

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral 

do equipamento, não podendo considerá-las como itens 

adicionais. 

- 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. 

- Produto nacional. 

 

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. 

 

Modelo de referência LATINA/ IBBL, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL (ARTE CIRCENSE) – 1 

ASSISTENCIA SOCIAL – 1 

GERAL – 1 

SAÚDE – 5  

23 70226 BERÇO  

 

DESCRIÇÃO 

- Berço infantil em MDP. 

- Para colchão medindo 1300 x 600mm. 

- Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com 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 

30,00 UN 413,33 12.399,90 
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de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 20 

SMEC – 30 

24 70227 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO  

 

DESCRIÇÃO 

- Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja 

removível. 

 

Imagem ilustrativa 

 

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 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 

26,00 UN 223,22 5.803,72 
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- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

Modelo de referência BURIGOTTO/ GALZERANO, sendo 

admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 

superior. 

 

CMEI MARRECAS – 6 

SMEC – 20 

25 70228 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 

 

DESCRIÇÃO 

-ASSENTO: compensado multilaminado 14mm de espessura. 

Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura 

média e densidade de 45 à 50 kg/m³. carenagem do assento 

injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecológico 

preto. 

-ENCOSTO: compensado multilaminado 14mm de espessura. 

Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura 

média e densidade de 45 à 50 kg/m³. mola suporte em aço. Contra 

capa do assento injetada em polipropileno. Revestimento em 

couro ecológico.  

 

-BRAÇOS: apoio de braços em polipropileno com alma de aço, 

regulagem de altura com botão. Chapa para fixação no assento 

com 02 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por 

parafusos.  

 

-BASE: base giratória desmontável com 05 hastes de aço com 

pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo 

flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina em 

polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo 

giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com 

capa. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, 

com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado 

de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com 

mola a gás. Telescópico em polipropileno, dividido em 03 partes 

encaixadas.  

-MECANISMO:-mecanismo tipo back system com sistema 

reclinador do encosto de estrutura monobloco, soldado, com 

assento fixo tendo 3º de inclinação e 02 furações para fixação de 

assento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática 

através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por 

capa em polipropileno. Inclinação do encosto acionado por 

alavanca. 

 

MEDIDAS APROXIMADAS:700 X 700 X 1020 MM. 

- Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente 

nivelado e firme. Quaisquer desencontros, juntas, frestas, 

desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou cortantes, 

rebarbas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos 

aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, frisos na espuma 

injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras 

fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça 

executada. 

- Todas as medidas especificadas poderão ter tolerância de 5% 

para mais ou para menos, exceto para os casos em que houver 

limites máximos e mínimos definidos ou outras tolerâncias 

definidas nas normas NBR. 

34,00 UN 636,19 21.630,46 
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- A qualidade de confecção e acabamento, a resistência, 

durabilidade e o atendimento às normas e requisitos ergonômicos 

serão fatores preponderantes na avaliação técnica das cadeiras. 

- Todos os parafusos aparentes deverão possuir cabeças 

sextavadas, na cor do acabamento predominante da estrutura. 

 

OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA 

DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: 

- LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA 

ESPECIFICA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA 

ESCRITÓRIO, BEM COMO ESTABELECE OS MÉTODOS 

PARA A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA 

RESISTÊNCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE 

ESCRITÓRIO, DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-

SE LONGARINAS E POLTRONAS DE AUDITÓRIO E 

CINEMA. 

- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 

REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER 

PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS 

PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 

MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 

SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE.  

 

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. 

 

Modelo de referência Cavaletti, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

SMEC – 8 

RH – 6 

ADM – 10 

MEIO AMBIENTE – 10  

26 70229 CADEIRA FIXA   

 

DESCRIÇÃO 

- Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação 

tubular de aço com quatro pés. 

Imagem ilustrativa 

 

20,00 UN 89,02 1.780,40 
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DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. 

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm. 

- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. 

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais 

saliente do apoio lombar). 

- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm. 

- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm. 

- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. 

- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 

6591. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico 

moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, 

com espessura máxima de 1,5 mm cada. 

- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 

expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 

dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-

repelente. 

- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com 

capas de plástico injetado, na cor preta. 

- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de 

parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. 

- Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço 

com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm 

(7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor preta. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o 

uso de ferramentas. 

- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às 

variações do piso. 

- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 

devem receber solda em toda a extensão da união. 

 

OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA 

DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: 

- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 

REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER 

PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS 

PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 

MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 

SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE.  

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do 

tecido e das sapatas. 

CMEI MARRECAS – 10 

SMEC – 10 

27 70230 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO   

 

DESCRIÇÃO 

30,00 UN 80,09 2.402,70 
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- Estrutura fixa empilhável. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Com 4 pés. 

- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP). 

- Cor preta. 

- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na 

estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na 

estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em 

polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. 

-assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes 

de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por 

parafusos do tipo aa. 

- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de 

formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e 

comprimento55cm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço 

carbono, de formato redondo, seção ¾’, parede 1,5 mm e 

comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato 

oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 

cm. Medidas assento: largura: 46 cm x profundidade: 40 cm x 

altura: 48. Medidas encosto: largura: 46 cm x altura: 32 cm.  

SMEC – 15 

ADM – 15 

28 70231 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 

 

DESCRIÇÃO 

- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, 

para uso adulto. 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

4,00 UN 148,38 593,52 
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- Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm. 

- Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm. 

- Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm. 

- Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm. 

- Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento 

de cargas minerais, injetados, na cor azul. 

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 

- Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento 

deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

CMEI MARRECAS – 4 

29 70232 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 

 

DESCRIÇÃO 

Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de 

mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. 

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm. 

- Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 

520 mm. 

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais 

saliente do apoio lombar). 

- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm. 

- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm. 

- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. 

- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 

6591. 

17,00 UN 267,84 4.553,28 
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- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico 

moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, 

com espessura máxima de 1,5mm cada. 

- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 

expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 

dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro- 

repelente. 

- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com 

capas de plástico injetado, na cor preta. 

- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de 

parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. 

- Estrutura composta de: 

- mecanismo de regulagem independente do assento e do 

encosto, inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do 

assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição 

através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por 

alavanca. 

- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 

mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema 

amortecedor flexível. 

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a 

gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. 

- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de 

acoplamento cônico. 

Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior 

que 300 mm. 

- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), 

- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em 

material plástico injetado e desenho ergonômico. 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor preta. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas 

através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o 

uso de ferramentas. 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem 

receber solda em toda a extensão da união. 

 

OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA 

DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: 
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- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA 

REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER 

PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS 

PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE 

MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, 

SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE.  

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

MARRECAS – 6 

SMEC – 5 

ADM – 6 

30 70233 CADEIRA PLÁSTICA  

 

DESCRIÇÃO 

- produzida em polipropileno com material 100% virgem.  

- Sem braço. 

- Com proteção contra raios UV. 

- Certificadas pela norma ABNT. 

- Selo do INMETRO. 

- Suporta até 154 kg. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

 

GARANTIA 

- Mínima de UM ano a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

580 UNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

60 UNIDADES CENTRO COMUNITARIO JUPTER 

50 UNIDADES CENTRO COMUNITARIO JARDIM 

FLORESTA 

20 UNIDADES CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO 

CANTELMO 

40 UNIDADES CENTRO COMUNITÁRIO RIO 

GUARAPUAVA 

100 GERAL 

850,00 UN 37,10 31.535,00 

31 70234 CAFETEIRA AUTOMÁTICA 6 LITROS 

 

DESCRIÇÃO 

Cafeteira elétrica industrial automática 6 litros. 

 

CARACTERÍSTICAS  

- Capacidade 6 litros. 

- Corpo em aço escovado  

- Com esterilizador. 

- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira removível para 

1,00 UN 694,12 694,12 
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fácil limpeza. 

- Aro coador em aço 304, dispensa o uso de filtro de papel; 

- Lâmpada indicadora de aquecimento; 

- Com tampa. 

- Interruptor liga/desliga. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UN 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. 

 

Modelo de referência Marchesoni, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

SMEC – 1 

32 70235 CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS  

 

DESCRIÇÃO 

Cafeteira elétrica industrial 6 litros. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS  

- Capacidade 6 litros. 

- Corpo em aço inoxidável 430 e Depósito em aço inoxidável 

304. 

- Com esterilizador. 

- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira removível para 

fácil limpeza. 

- Sistema corta pingos.  

- Protetor térmico contra superaquecimento. 

- Porta filtro giratório removível. 

- Indicador do nível de água no reservatório. 

- Reservatório de água removível. 

- Acabamentos em aço polido. 

- Resistência tubular Termostato de bulbo regulável. 

- Com tampa. 

- Interruptor liga/desliga. 

- LED indicador de funcionamento 2 Torneiras. 

- Saco e aro coador. 

- Vareta para limpeza das torneiras. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Classificação do INMETRO – A. 

2,00 UN 731,69 1.463,38 
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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. 

 

Modelo de referência Marchesoni, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

SMEC – 2 

33 70236 CAFETEIRA DOMÉSTICA  

 

DESCRIÇÃO 

- Cafeteira elétrica com jarra térmica. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Capacidade mínima do reservatório de água: 1l 

- Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tipo de cafeteira: elétrica. 

- Potência mínima: 700W. 

- Botão liga/ desliga com indicador luminoso. 

- Jarra térmica em inox. 

- Estrutura em plástico. 

- Sistema corta pingo. 

- Indicador do nível de água. 

- Filtro permanente removível. 

- 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. 

 

Modelo de referência Britânia, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

CMEI MARRECAS – 1 

ASSITÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO COMUNITÁRIO KM 

08) 

2,00 UN 69,50 139,00 

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. 

3,00 UN 518,75 1.556,25 
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-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. 

 

Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

SMEC – 3  

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). 

- 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. 

 

Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CRAS PADRE ULRICO) 

SMEC – 3  

5,00 UN 602,62 3.013,10 

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. 

3,00 UN 202,25 606,75 
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Modelo de referência Multilaser, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

SMEC – 3  

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 

- Montagem inclusa 

 

SAÚDE – 30  

30,00 UN 347,26 10.417,80 

38 70241 CAMA EMPILHÁVEL 

 

DESCRIÇÃO 

- Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, 

montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. 

Dimensões e tolerâncias: 

- Altura: 110 mm + 50 mm. 

- Largura: 550 mm +/- 50 mm. 

- Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm.  

 

Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Selo do INMETRO. 

- Permite empilhamento. 

- Suporta até 50 kg. 

- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que 

permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em 

borracha antiderrapante. 

- Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com 

espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, 

umidade e salinidade. 

-Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento 

antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, 

anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos.  

- Acabamento soldado uniformemente resistente à tração 

150,00 UN 181,75 27.262,50 
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manual. 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

CMEI MARRECAS – 72 

SMEC – 200  

39 70242 CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS   

 

DESCRIÇÃO 

- Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 

120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos 

recicláveis. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 950 mm. 

- Largura máxima: 480 mm. 

- Profundidade máxima: 555 mm. 

- Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem 

e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao 

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. 

- Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 

- Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, 

cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o 

tipo de lixo. 

– Dreno de fundo. 

- Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em 

polipropileno, com tratamento antifurto incorporado. Com 

medida de 200mm x 2”. 

- Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 

- 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 – 2 

SMEC – 10  

12,00 UN 233,34 2.800,08 

40 70243 CENTRÍFUGA DE FRUTAS   

 

DESCRIÇÃO 

- Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas 

e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm. 

- Altura máxima: 440 mm. 

- Profundidade máxima: 450 mm. 

- Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico 

para absorver frutas e hortaliças inteiras. 

- Filtro em aço inox. 

1,00 UN 167,63 167,63 
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- Lâminas e peneira em aço inox. 

- Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou 

acrílico. 

- Trava de segurança. 

- Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme 

espessura e textura dos alimentos. 

- Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

- Motor com potência mínima de 700W. 

- 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 

41 70244 COLCHÃO DE SOLTEIRO  

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra, 

antiácaro e antialérgico. 

- Espuma de poliuretano selada. 

- Peso suportado: até 100Kg 

- Certificado Pelo Inmetro 

- Composição: 49% poliéster e 51% viscose. 

- Enchimento: Polipropileno 

- Revestimento: 100% Poliéster 

- Medidas: 

- Solteiro 88cm x 1,88m x 17cm 

- Prazo de garantia: Mínimo de 1 ano. 

 

SAÚDE – 30  

30,00 UN 307,72 9.231,60 

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 

30,00 UN 108,00 3.240,00 
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SMEC – 30  

43 70246 COLCHONETE PARA REPOUSO  

 

DESCRIÇÃO 

- Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para 

uso infantil. 

- Dimensões aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxcxh). 

- Revestido de material têxtil plastificado, atóxico, ref. Corino, 

na cor azul real/ preto. 

- Impermeável. 

- Com acabamento em costura simples. 

- Zíper lateral com acabamento oculto e respiro. 

- Espuma que atenda a norma da abnt. 

- Com densidade nominal aproximada kg/m³ d-28.  

 

SMEC – 300  

200,00 UN 107,55 21.510,00 

44 70247 COLCHONETE PARA TROCADOR  

 

DESCRIÇÃO 

- Colchonete de espuma flexível de poliuretano. 

Dimensões e tolerâncias: 

- Comprimento: 1000 mm +/-5 mm. 

- Largura: 600 mm +/-5 mm. 

- Altura: 40 mm +/-10 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral 

(sem colagem horizontal), revestido em material têxtil 

plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com 

costura simples e acabamento em cadarço impermeável. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

CMEI MARRECAS – 7 

SMEC- 20  

27,00 UN 30,63 827,01 

45 70248 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA – (1 MESA + 

1 CADEIRA )  

 

 DESCRIÇÃO 

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 

1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. 

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 

inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura 

tubular de aço. 

100,00 UN 273,00 27.300,00 
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- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., 

montado sobre estrutura tubular de aço. 
Imagem ilustrativa 

 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

- Largura: 600 mm. 

- Profundidade: 450 mm. 

- Altura: 460 mm. 

- Espessura: 19,4 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 

para espessura e +/- 6 mm para altura. 

 

Características da mesa: 

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido 

na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de 

balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de 

porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 

- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP 

(polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, 

colada com adesivo “HotMelting”. 

 

- Estrutura composta de:  

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em 

tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 

oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). 

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com 

secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 

mm). 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 

com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em 

chapa 16 (1,5mm). 

- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 

métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 

(diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda 

Phillips. 

- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

- Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de 

encaixe. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
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antiferruginoso. 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

 

Dimensões e tolerâncias da cadeira: 

- Largura do assento: 340 mm. 

- Profundidade do assento: 260 mm. 

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. 

- Largura do encosto: 350 mm. 

- Altura do encosto: 155 mm. 

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. 

- Altura do assento ao chão: 260 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm 

para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. 

 

Características da cadeira:  

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento 

de cargas minerais, injetados na cor laranja. 

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados 

em compensado anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 

1,5mm cada. 

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 

cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 

faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 

verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 

cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de 

verniz poliuretano. 

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através 

de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 

através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 

18mm. 

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino expansor. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-

ferruginoso. 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 48 

SMEC – 52 

46 70249 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 

1 CADEIRA )  

100,00 UN 298,30 29.830,00 
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DESCRIÇÃO 

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 

1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. 

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 

inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura 

tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 

- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, 

montado sobre estrutura tubular de aço. 

 
Imagem ilustrativa 

 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

- Largura: 600 mm. 

- Profundidade: 450 mm. 

- Altura: 594 mm. 

- Espessura: 19,4 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 

para espessura e +/- 6mm para altura. 

 

Características da mesa: 

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido 

na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de 

balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de 

porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 

- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP 

(polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, 

colada com adesivo “HotMelting”. 

- Estrutura composta de:  

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em 

tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 

oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). 

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com 

secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 

mm). 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 

com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 ½”), em 

chapa 16 (1,5mm). 

- Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas 

minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima 

reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na 

cor cinza. 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


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 57 

 

- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 

métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 

(diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda 

Phillips. 

- Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. 

- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. 

- Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de 

encaixe. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso. 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

 

Dimensões e tolerâncias da cadeira: 

- Largura do assento: 400 mm. 

- Profundidade do assento: 310 mm. 

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm. 

- Largura do encosto: 396 mm. 

- Altura do encosto: 198 mm. 

- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm. 

- Altura do assento ao chão: 350 mm. 

-?Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm 

para espessura e +/-10mm para altura do assento ao chão. 

 

Características da cadeira:  

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento 

de cargas minerais, injetados na cor amarela. 

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados 

em compensado anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. 

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 

cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 

faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 

verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 

cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de 

verniz poliuretano. 

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através 

de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 

através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 

22mm. 

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino expansor. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-

ferruginoso. 
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- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 48 

SMEC – 52 

47 70250 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA 

+ 1 CADEIRA )  

 

DESCRIÇÃO 

- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira. 

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 

inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura 

tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 

- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, 

montado sobre estrutura tubular de aço. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

– Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura 

de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico 

de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). 

Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 

(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra 

com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento 

no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm 

(comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância 

de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para 

espessura.  

- Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 

polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor 

VERMELHA, colada com adesivo “HotMelting”. Dimensões 

nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância 

de + ou – 0,5 mm para espessura.  

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa 

longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 

16 (1,5 mm). – travessa superior confeccionada em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de 

“C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 ¼”), em chapa 16 

(1,5 mm). – pés confeccionados em tubo de aço carbono 

80,00 UN 328,50 26.280,00 
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laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 

½”), em chapa 16 (1,5 mm). 

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) 

composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada 

ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor 

CINZA. As características funcionais, dimensionais, de 

resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no 

produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 

tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe 

técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme 

projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. 

A identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.  

- Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos 

com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 

mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. 

- Fixação do porta –livros à travessa longitudinal através de 

rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm.  

- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 

rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.  

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através 

de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 

Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. 

A identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.  

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 300 horas.  

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira  

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 

cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme 

projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o 

símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. 

A identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. 

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados 

em compensado anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm 

cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, 

isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. 

Dimensões e design conforme projeto. 

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina 

de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, 

com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, 

inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 

9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado 
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deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome 

ou logomarca do fabricante do componente.  

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz 

poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e 

máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve 

trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou 

logomarca do fabricante do componente.  

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).  

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.  

- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através 

de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm.  

- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 

através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.  

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através 

de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser 

gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 

número identificador do polímero. Datador de lotes indicando 

mês e ano. A identificação “modelo FDEFNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 

componente injetado.  

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 300 horas.  

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 100 

48 70251 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 

CADEIRA )  

 

DESCRIÇÃO 

- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira. 

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 

inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura 

tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 

- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, 

montado sobre estrutura tubular de aço. 

80,00 UN 354,00 28.320,00 
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Imagem ilustrativa 

 

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura 

de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico 

de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). 

Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 

(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra 

com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento 

no projeto). 

- Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm 

(comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância 

de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para 

espessura.  

- Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 

polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, 

colada com adesivo “HotMelting”. Dimensões nominais de 22 

mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou – 0,5 

mm para espessura. 

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa 

longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 

16 (1,5 mm). – travessa superior confeccionada em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de 

“C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 ¼”), em chapa 16 

(1,5 mm). – pés confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 

½”), em chapa 16 (1,5 mm).  

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) 

composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada 

ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor 

CINZA. As características funcionais, dimensionais, de 

resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no 

produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 

tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe 

técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme 

projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. 

A identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.  

- Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos 

com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 

mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.  

- Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de 

rebites de “repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm.  

- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 
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rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.  

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de 

encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos 

moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. 

A identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 300 horas.  

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 1.2.8 CJA-

06 – Cadeira  

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 

cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. 

Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. 

A identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.  

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados 

em compensado anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm 

cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, 

isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. 

Dimensões e design conforme projeto.  – Quando fabricado em 

compensado, o assento deve receber revestimento na face 

superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. 

Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 

0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em 

selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 

12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado 

de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do 

fabricante do componente.  

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. 

Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 

12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer 

gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou 

logomarca do fabricante do componente.  

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).  

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.  

- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através 

de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm.  

- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 

através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.  

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento 
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conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser 

gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 

número identificador do polímero. Datador de lotes indicando 

mês e ano. A identificação “modelo FDEFNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do 

componente injetado.  

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 300 horas.  

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 100 

49 70252 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 

CADEIRAS  

 

DESCRIÇÃO 

- Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 

0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. 

Imagem ilustrativa 

 

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior 

em laminado melamínico de alta prssão, e na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

- Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno 

injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre 

estrutura tubular de aço. 

 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

-Largura: 800 mm. 

- Profundidade: 800 mm. 

- Altura: 460 mm. 

- Espessura: 25,8 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm 

para espessura. 

 

Características da mesa: 

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido 

na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm 

de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em laminado 

25,00 UN 678,00 16.950,00 
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melamínico de baixa pressão – BP, na cor branca. 

- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP 

(polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, 

coladas com adesivo “Hot Melting”. 

 

- Estrutura da mesa composta de: 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, 

com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 ½”), em chapa 

16 (1,5mm). 

- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 

costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). 

- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca 

máquina polegada, diâmetro de ¼” x comprimento 2”, cabeça 

chata, fenda simples.  

- Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de 

encaixe.  

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-

ferruginoso. 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

 

Dimensões e tolerâncias da cadeira: 

- Largura do assento: 340 mm. 

- Profundidade do assento: 260 mm. 

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm. 

- Largura do encosto: 350 mm. 

- Altura do encosto: 155 mm. 

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm. 

- Altura do assento ao chão: 260 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm 

para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. 

 

Características da cadeira:  

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento 

de cargas minerais, injetados na cor laranja.  

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados 

em compensado anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 

1,5mm cada. 

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 

cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 

faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 

verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 

pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 

cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. 

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através 

de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


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 65 

 

- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 

através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

18mm.  

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino expansor.  

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-

ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 

névoa salina de no mínimo 300 horas.  

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 

Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 18 

SMEC – 21 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (FAMILIA ACOLHEDORA) 

50 70253 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 

MESA E 2 BANCOS)  

 

DESCRIÇÃO 

Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos 

padrão FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 

1,88M) 

 

 
 

Imagem ilustrativa 

 

ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada 

(MDP), com espessura de 25 mm, revestida na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 

acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior 

em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento 

frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamak, 

auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, 

conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 

700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se 

tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm 

para espessura. Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm 

(comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para 

largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos 

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) 

“atóxica”com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, 

coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensões nominais de 29 

mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm 

para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: 

12,00 UN 1.423,08 17.076,96 
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pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, 

com costura, ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa 

longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 

costura, secção quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). 

Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, 

com costura, secção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 

mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento 

confeccionados em chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, 

estampados conforme o projeto. Aletas de fixação do tampo 

confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), 

estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às 

estruturas através de parafusos ¼” x 2 ½”, cabeça chata, 

bicromatizados. Parafusos ¼” x 2”, cabeça chata, 

bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, 

cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e 

sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das 

ponteiras e sapatas é grafado o símbolo internacional de 

reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. 

Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação “modelo 

FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da 

empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser 

grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao 

tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas é 

aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à 

corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 12 

51 70254 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – VERMELHO 

– (1 MESA E 2 BANCOS)  

 

DESCRIÇÃO 

Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos 

padrão FNDE – vermelho – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,33 A 

1,59 M) 

 

 

                                               

Imagem ilustrativa 

 

ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada 

(MDP), com espessura de 25 mm, revestida na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 

acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior 

12,00 UN 1.229,25 14.751,00 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


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 67 

 

em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento 

frost, na cor branca. Furação e colocação de buchas em zamak, 

auto-atarraxantes, rosca interna ¼”, 13 mm de comprimento, 

conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: tampo: 

700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se 

tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm 

para espessura. Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm 

(comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para 

largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos 

encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 

polinivinila)“atóxica” com “primer”, acabamento texturizado, na 

cor vermelha, coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensões 

nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância 

de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos 

compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, ø = 38 mm (1 ½”), em chapa 16 

(1,5 mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção quadrada 40 x 40 mm, em 

chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de aço 

carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular 20 x 50 

mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de fixação do 

tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono, 

espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de 

fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em 

chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixação do 

tampo/assento às estruturas através de parafusos ¼” x 2 ½”, 

cabeça chata, bicromatizados. Parafusos ¼” x 2”, cabeça chata, 

bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, 

cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e 

sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das 

ponteiras e sapatas é grafado o símbolo internacional de 

reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. 

Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação “modelo 

FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da 

empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser 

grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao 

tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas é 

aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à 

corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 12 

52 70255 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – 

COM ENCOSTO  

 

DESCRIÇÃO 

- Conjunto Refeitório com Encosto sendo 01 mesa com tampo 

medindo: 1,91×0,55cm, em MDF 18mm, revestido em fórmica 

com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola 

hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi 

a pó com tratamento antioxidante antiferrugem. Altura total 

20,00 UN 1.057,50 21.150,00 
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adulto: 79cm, infantil: 55cm. 

- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91×30 em MDF 

18mm, assento e encosto revestido em fórmica com acabamento 

em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de 

aço 20×40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total do adulto: 

45cm, infantil: 35cm.  

 

 
Imagem ilustrativa 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 20 

53 70256 CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR – 1 MESA + 1 

CADEIRA  

 

DESCRIÇÃO 

- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira.  

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior 

de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com 

chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, 

revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa 

pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. 

- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno 

injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre 

estrutura tubular de aço. 

 

Imagem ilustrativa 

 

 

Dimensões e tolerâncias da mesa: 

- Largura: 1200 mm. 

7,00 UN 595,00 4.165,00 
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- Profundidade: 650 mm. 

- Altura: 760 mm. 

- Espessura: 19,4 mm. 

-?Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 

para espessura e +/- 10 mm para altura. 

 

Características da mesa: 

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido 

na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm 

de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de 

balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de 

porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. 

 

- Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 

revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa 

pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões 

acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm 

(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e 

altura e +/- 0,6mm para espessura. 

- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP 

(polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, 

colada com adesivo “Hot Melting”. 

 

- Estrutura composta de: 

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em 

tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-

oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). 

- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com 

secção circular, diâmetro 31,75mm (1 ¼”), em chapa 16 

(1,5mm). 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 

com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½”), em 

chapa 16 (1,5mm). 

- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 

métrica M6 (diâmetro de 6mm). 06 parafusos rosca métrica M6 

(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda 

Phillips. 

- Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-

atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. 

- Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 

carbono em chapa 14 

(1,9 mm). 

- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento 

de cargas minerais, injetadas na cor cinza. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso. 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

 

Dimensões e tolerâncias da cadeira: 

- Largura do assento: 400 mm. 

- Profundidade do assento: 430 mm. 
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- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm. 

- Largura do encosto: 396 mm. 

- Altura do encosto: 198 mm. 

- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm. 

- Altura do assento ao chão: 460 mm. 

- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm 

para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. 

 

Características da cadeira:  

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento 

de cargas minerais, injetados na cor cinza. 

- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados 

em compensado anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm 

cada. 

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 

pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em 

lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 

selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 

pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido 

de verniz poliuretano. 

- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 

diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através 

de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 

através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 

22mm. 

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento 

de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 

antiferruginoso, 

- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 

/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 4 

SMEC – 3 

54 70257 CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO 

BRANCO  

 

DESCRIÇÃO 

- Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada tamanho 

70x70, e 04 cadeiras com apoio para braços 

- Material poliuretano 

- Mesa deverá suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg 

-Certificado pelo INMETRO 

- Branca 

13,00 UN 444,13 5.773,69 
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GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 03 (CENTRO COMUNITARIO 

BARRA DO CERNE) 

SMEC – 10 

55 70258 ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CÍTRICOS   

 

DESCRIÇÃO 

- Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo 

coletor de 1 litro com tampa, UN coador/ peneira e dois cones de 

extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para 

laranja e limão. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 330 mm. 

- Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. 

- Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. 

- Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com 

bica. 

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, 

alumínio ou plástico. 

- Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em 

poliestireno. 

- Motor de, no mínimo, ¼ HP. 

- Base antiderrapante. 

- 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 1,5 m de comprimento, como 

mínimo. 

- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UN 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 

ASSISTENCIA SOCIAL – 1 (FAMÍLIA ACOLHEDORA )  

2,00 UN 124,83 249,66 

56 70259 ESTANTE DE AÇO  

 

DESCRIÇÃO 

- Estante de aço com 6 prateleiras. 

 

56,00 UN 259,52 14.533,12 
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Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

- 6 prateleiras reguláveis em chapa 24. 

-4 colunas confeccionadas em chapa de aço nº 18 com várias 

furações para parafusar. 

- Reforço em x no fundo e nas laterais. 

- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.  

- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x  400 mm 

- Capacidade de 60 kg por prateleira. 

- Cor cinza.  

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 20 

SAÚDE – 20 

GERAL – 10 

ESPORTE – 6 

57 70260 ESTANTE PARA BIBLIOTECA   

 

DESCRIÇÃO 

- Estante para biblioteca dupla face com base em aço. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

- 10 prateleiras reguláveis. 

- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.  

12,00 UN 1.032,20 12.386,40 
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- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x  555 mm 

- Capacidade de 60 kg por prateleira. 

- Cor cinza. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 10 

MEIO AMBIENTE – 2 

58 70261 ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA 

MICROONDAS  

 

DESCRIÇÃO 

- Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. 

Acompanha pinça. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 180 mm. 

- Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. 

- Capacidade mínima: 4 mamadeiras. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos 

internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro 

mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, 

transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento 

hermético. 

- O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar 

proteção adequada contra contato acidental com partes quentes 

(bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de 

queimaduras durante a operação. 

- O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, 

arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos 

aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. 

 

- O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar 

resíduos químicos durante sua utilização. 

 

GARANTIA 

- Mínima de três meses 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 – 30 

32,00 UN 104,25 3.336,00 

59 70262 FERRO ELÉTRICO   

 

DESCRIÇÃO 

- Ferro elétrico a seco. 

 

DIMENSÕES 

- Altura máxima: 130 mm. 

- Largura máxima: 130 mm. 

- Profundidade máxima: 250 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

2,00 UN 60,56 121,12 
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-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 UN 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 

SAÚDE – 2 

60 70263 FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO  

 

DESCRIÇÃO 

- Fogão comercial central de seis queimadores com UN forno, 

alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. 

 

DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO 

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz 

respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. 

Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem 

deste fogão é de 1 metro. 

- Largura máxima*: 1200 mm. 

- Profundidade máxima*: 850 mm. 

- Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm. 

Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio 

adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm. 

- Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm. 

- Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. 

 

PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 

- 2,0 Kpa (quilopascal) no caso de gás natural. 

- 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). 

- Com UN forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada 

em tubo de alimentação (gambiarra). 

- Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural 

(segundo demanda). 

- O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, 

gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com 

a rede de gás, através de UNa das seguintes expressões: 

“UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. 

- Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de 

chama”. 

- Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 ½” x 

1/8” de espessura. 

5,00 UN 1.010,50 5.052,50 
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- Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira 

maciça de material polimérico, fixadas de modo que o 

equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. 

- Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço 

inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras 

estruturais, soldadas entre si, formando UN quadro rígido fixado 

aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 

- Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço 

inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 

mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre 

si, formando UN quadro rígido fixado aos pés através de 

parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais 

constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. 

- Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 

(1,90mm), obtida através de corte a laser, em UNa peça única, 

onde se encaixam as grelhas em número de seis. 

- Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por 

perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 ¼” x 1/16” 

de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo 

da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados 

no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. 

- Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço 

inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através 

de parafusos e porcas de aço inox. 

- Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm 

de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. 

- Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com 

puxador desenvolvido na própria peça. 

- Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas 

coletoras, chapa 18 (1,25 mm). 

- Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil 

“U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e 

espaçamento máximo de 130 mm. 

- Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em 

número de seis. 

- Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de ¼” x 1/8” e 

de parafusos auto atarraxantes de aço inox. 

- Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, 

fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados 

à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. 

O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do 

fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” 

(cotovelo), de 1”, com redução para ½”, situada no ponto médio 

da lateral do fogão.   

61 70264 FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES  

 

DESCRIÇÃO 

- Fogão de piso de quatro queimadores com UN forno, 

alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. 

 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz 

respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. 

- Largura máxima: 600 mm. 

- Capacidade mínima do forno: 50 litros. 

 

CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO 

- Mesa em aço inox. 

- Acendimento automático da mesa. 

4,00 UN 383,13 1.532,52 
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- Funções de timer sonoro e relógio. 

- Sapatas niveladoras reguláveis. 

- Botões de controle com limites intransponíveis nas posições 

aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada 

queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. 

Todos os controles deverão estar identificados. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação 

(rabicho) do aparelho. 

 

CARACTERÍSTICAS DO FORNO 

- Acendimento automático. 

- Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos UNa delas 

deslizante. 

- Com grill. 

- Deverá vir com a lâmpada para ilUNinação interna. 

- Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de 

segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. 

- Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo 

de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou 

similar). 

- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, 

dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo 

que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e 

fechar com facilidade. 

- Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização 

das chamas. 

 

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 

ADM – 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO COMUNITÁRIO KM 

08) 

SAÚDE – 1 

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. 

6,00 UN 401,61 2.409,66 
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- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UN 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. 

 

Modelo de referência FISCHER, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 5 

ESPORTE - 1 

63 70266 FORNO INDUSTRIAL A GÁS  

 

DESCRIÇÃO 

- Forno industrial a gás mínimo 200 litros 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

- Com duas grades internas. 

- Corpo e guilhotina pintados e frente em inox. 

- Desmontável. 

- Visor em vidro temperado. 

- Com funções de assado e cozimento. 

- Com termômetro de controle de temperatura. 

- Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular. 

- Com regulador de entrada de ar.  

- Isolamento em lã de rocha. 

- Abertura total do vidro frontal. 

- Utilização de gás GLP 

- Com pés resistentes. 

- Piso interno em pedra refratária. 

- Dimensões mínimas internas do forno: 90x90 cm. (lxc). 

- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UN 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. 

 

Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 3 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO DA JUVENTUDE) 

4,00 UN 1.526,16 6.104,64 

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 

1,00 UN 1.474,53 1.474,53 
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- 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. 

 

Modelo de referência Electrolux H-222 sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

VISA – 1 

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. 

 

Modelo de referência Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla 

função CHB53C – Consul sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 3 

GERAL – 1 

4,00 UN 2.115,22 8.460,88 

66 70269 FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO   

 

DESCRIÇÃO 

Freezer vertical comercial tripla ação com capacidade mínima de 

500 litros.  

 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 

- Largura máxima: 675 mm. 

2,00 UN 3.401,74 6.803,48 
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- Capacidade total mínima: 500 litros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- uma porta. 

- Temperatura de operação: entre -18°C e +8°. 

- Tripla ação: chave seletora para as funções: refrigerador, 

conservador ou freezer. 

- Desempenho profissional com compressor de alta eficiência e 

condensador helicoidal. 

- Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 

- Três prateleiras removíveis e reguláveis. 

- Sistema de fechamento hermético. 

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 

- Dobradiças metálicas. 

- Sapatas niveladoras. 

- 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, 2,0 m de 

comprimento. 

- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos 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. 

 

Modelo de referência METALFRIO, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 2 

67 70270 FRIGOBAR  

 

DESCRIÇÃO 

- Capacidade de 120 litros. 

- com porta latas. 

- Congelador. 

- prateleiras aramadas internas removíveis. 

- porta reversível. 

- Controle de temperatura. 

- Categoria energética “A”. 

- Bivolt. 

- certificada pelo INMETRO. 

Modelo de referência Electrolux, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

GERAL – 2  

2,00 UN 828,36 1.656,72 

68 70271 FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL  

 

DESCRIÇÃO 

- Capacidade para 7 litros de óleo 

- Aro inox 

- Com termostato 

- Cesto em arame industrial estanhado para fritura 

1,00 UN 386,94 386,94 
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- Tacho esmaltado 

- Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor 

alfanumérico. 

- Resistência elétrica em tubo inoxidável 

- Potência da resistência mínima 3000 w 

- Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, 

painel elétrico.  

- 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. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CENTRO COMUNITÁRIO 

BAIRRO CANTELMO)  

69 70272 GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO   

 

DESCRIÇÃO 

- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura 

- Fundo em MDF 3mm. 

- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt. 

- Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e 

minifix. 

- Com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas em MDF de 

18mm de espessura. 

- Com corrediças telescópicas. 

- Puxadores em PVC. 

- Com travamento simultâneo das três gavetas 

- Com rodízios de 50 mm e trava nas rodas  

- Bordas arredondadas 

- Cor cinza 

- Dimensões aproximadas do gaveteiro: 40x65x40cm. 

(LXHXP). 

 

GARANTIA 

- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 5 

SAÚDE – 5 

10,00 UN 250,65 2.506,50 

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. 

7,00 UN 2.504,20 17.529,40 
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- 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. 

- 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. 

 

Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX, sendo 

admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 

superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 5 

GERAL – 1 

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”. 

- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em 

chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), 

na cor branca. 

5,00 UN 1.427,15 7.135,75 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


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 82 

 

- 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. 

 

Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 2 

MEIO AMBIENTE – 1 

ASSISTÊNCIA SOCIAL -1 (CENTRO COMUNITÁRIO RIO 

GUARAPUAVA) 

72 70275 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 

 

DESCRIÇÃO 

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 

1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). 

Temperatura de operação: entre 0 °c e +7°. 

 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 

- largura máxima: 1250 mm. 

- capacidade total: mínima de 1000 litros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- gabinete com quatro portas. 

- refrigerador vertical em aço inox com sistema “frostfree” 

(degelo automático, que não precisa descongelamento). 

- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em 

aço inox, em chapa  22 (0,79 mm). 

- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura 

mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 

- pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de 

5,00 UN 4.157,02 20.785,10 
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borracha resistente. 

- portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 

22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 

65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. 

- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura 

mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 

- vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída 

de gaxeta magnética sanfonada. 

- puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com 

travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da 

porta. 

- barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas 

para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de 

baixa potência, intercambiável. 

- sistema de controle de temperatura por meio de termostato 

regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento 

frontal de fácil acesso. 

- sistema de refrigeração completa com unidade compressora 

selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior 

interna do refrigerador. 

- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte 

frontal do aparelho, com degelo por resistência, com 

condensadores em cano de cobre em volta por transmissão 

térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no 

mínimo, ½ hp, monofásico 127 v ou 220 v (conforme tensão 

local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema 

“frost-free”). 

- obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do 

equipamento. 

- gás refrigerante r600a, r134a ou r290. 

- oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção 

circular com diâmetro de ¼”. Distância máxima de 25 mm entre 

arames. 

- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de 

dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das 

prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). 

- piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 

(0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para 

o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do 

gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. 

- painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para 

proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, 

com comando automatizado, programador, termômetro digital e 

controle de temperatura. 

- conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 

compressão dos fios. 

- todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 

braçadeiras. 

- o equipamento deve ser projetado para a temperatura de 

trabalho de até + 8ºc quando submetido a ambientes de até + 

43ºc. 

- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que 

permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida 

útil. 

- 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. 
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- cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 

- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- mínima de dois anos 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 

GERAL – 1 

73 70276 LAVADORA ALTA PRESSÃO   

 

DESCRIÇÃO 

- Lavadora de alta pressão semiprofissional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Potência de no mínimo 1800 watts. 

- Pressão máxima 2.000 PSI. 

- Bomba em alumínio. 

- Carenagem em termo plástico. 

- Mangueira flexível com 5 metros de extensão e com sistema 

antitorção. 

- Rodas e alça para transporte (SISTEMA ERGONÔMICO) 

- 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. 

 

Modelo de referência Wap sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 2 

ADM – 3 

CRAS PADRE ULRICO – 1 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – 2 

SAÚDE – 10 

18,00 UN 525,08 9.451,44 

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 

eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. 

- Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas 

16,00 UN 1.309,49 20.951,84 
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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. 

 

Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, 

sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de 

qualidade superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1  

SMEC – 5 

SAÚDE – 10 

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. 

 

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. 

3,00 UN 569,99 1.709,97 
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- 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. 

 

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 

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. 

2,00 UN 824,55 1.649,10 
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- 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 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  

77 70280 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 

 

DESCRIÇÃO 

-Mínimo 5 velocidades. 

-Copo em plástico de no mínimo 1,5 l. 

-Potência mínima de 90 w. 

- 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. 

3,00 UN 83,90 251,70 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (COMUNIDADE KM 08) 

SAÚDE – 2 

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 

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 

23,00 UN 94,21 2.166,83 

79 70282 LONGARINA 03 LUGARES  

 

DESCRIÇÃO 

- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico, 

preto. 

- Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm 

- Espessura de 10 mm 

- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg 

- Estrutura confeccionada em aço industrial, 02 barras na 

horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e 

UM sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 

mm. 

- Pintura eletrostática em tinta pó, na cor preta. Com garantia de 

no mínimo 12 meses 

- Fabricada de acordo com a legislação vigente. 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

ASSISTENCIA SOCIAL – 12 

CASA DOS CONSELHOS – 3 

SMEC – 2 

17,00 UN 374,95 6.374,15 

80 70283 MÁQUINA DE COSTURA ELETRÔNICA  

 

2,00 UN 2.495,66 4.991,32 
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DESCRIÇÃO 

- Para quilting e patchwork 

- Completa, 80 tipos de pontos, alfabeto alfanumérico completo 

de a a z de 0 a 9, sistema por pedal, botão inicia/para, controlador 

de velocidade manual. 

- Acessórios: 

. calcador para casa de botão 

. calcador para chuleado 

. calcador para monogramas 

. calcador para zíper 

. calcador para ziguezague 

. calcador para ponto invisível 

. calcador de pregar botão 

. bobina 

. mesa extensora 

. conjunto de agulhas 

. agulha ponta bola (dourada) 

. pino para carretel extra 

. pedal 

. calcador de transporte duplo 

. calcador para quilting 

. calcador para quilting ¼ pol. 

. guia para quilting 

. vazador de ilhós 

. capa protetora (maleta) 

- Voltagem: 110v. 

 

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 -2 (CENTRO DA JUVENTUDE) 

SMEC – 2 

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. 

3,00 UN 385,36 1.156,08 
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ADM – 1 

SMEC – 2  

82 70285 MESA DE REUNIÃO 1 

 

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF 

revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. 

 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm. 

- Altura: 750 mm +/- 5 mm. 

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 

possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 

- Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 

inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 

face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 

mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. 

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 

cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do 

tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das 

características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser 

encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 

suas superfícies. 

- Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF 

entre os mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

buchas metálicas. 

- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou 

preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de ferramentas. 

- Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de 

injeção ou partes cortantes. 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor cinza ou preta. 

- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 

devem receber solda em toda a extensão da união. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

6,00 UN 611,28 3.667,68 
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de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 2 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3  

83 70286 MESA DE REUNIÃO 2 DESCRIÇÃO 

- Mesa de reunião oval ou semi oval 

- Cor imbuia ou similar 

- Em MDF, revestida em melamínico  

- Dimensões aproximadas acabadas 3000x1200x740x25mm 

- Com três painéis de sustentação vertical, e painel horizontal 

para apoio do tampo 

- Aperfeiçoamento de montagem s/aparência de dispositivos 

externos 

- Regulador de nível para piso com suporte de travamento.  

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CRAS SÃO MIGUEL) 

1,00 UN 1.337,68 1.337,68 

84 70287 MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO COM 04 MESAS   

 

DESCRIÇÃO 

Mesa de trabalho, estação com 4 mesas e 4 painéis divisores em 

MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte 

metálico com pés. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

-Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 

mm +/- 10 mm, gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com corrediças 

metálicas. 

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 

possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 

inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 

face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 

mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. 

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 

cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações decorrentes das características 

de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e 

fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 

superfícies. 

- Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os 

mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

buchas metálicas. 

- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou 

preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de ferramentas. 

- Passa fios e furo central. 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor cinza ou preta. 

3,00 UN 2.979,63 8.938,89 
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- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 

devem receber solda em toda a extensão da união. 

- Cantos devem ser arredondados 

 

GARANTIA 

Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data 

de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

 

GERAL – 3 

85 70288 MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO EM L   

 

DESCRIÇÃO 

Mesa de trabalho, estação em L com tampo retangular em MDF 

revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte 

metálico com pés. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

-Estação composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 

mm +/- 10 mm, conexão angular 90°, mesa para computador de 

1000 x 600 mm +/- 10 mm, - altura: 750 mm +/- 5 mm. Gaveteiro 

fixo de 2 gavetas com chaves com corrediças metálicas, teclado 

retrátil e suporte móvel para CPU. 

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 

possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 

- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 

inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 

face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 

mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. 

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 

cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações decorrentes das características 

de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e 

fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 

superfícies. 

- Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os 

mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

buchas metálicas. 

- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou 

preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de ferramentas. 

- Passa fios. 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor cinza ou preta. 

- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 

devem receber solda em toda a extensão da união. 

 

GARANTIA 

Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data 

de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

11,00 UN 870,25 9.572,75 
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desprendimento de componentes. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4  

CENTRO DA JUVENTUDE – 3 

GERAL – 4 

86 70289 MESA DE TRABALHO COM GAVETAS  

 

DESCRIÇÃO 

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de 

laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com pés. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

-Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 

mm +/- 10 mm, altura: 750 mm +/- 5 mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 

3 gavetas com chaves  e com corrediças metálicas. 

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 

possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 

inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 

face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 

mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. 

 

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 

cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações decorrentes das características 

de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e 

fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 

superfícies. 

- Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os 

mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

buchas metálicas. 

- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou 

preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de ferramentas. 

- Passa fios. 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor cinza ou preta. 

- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 

devem receber solda em toda a extensão da união. 

- Cantos devem ser arredondados 

 

GARANTIA 

Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data 

de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO DA JUVENTUDE) 

GERAL – 10  

11,00 UN 287,42 3.161,62 

87 70290 MESA DE TRABALHO MODELO CALL CENTER  

 

DESCRIÇÃO 

- Mesa de trabalho com tampo retangular e divisórias, em MDF 

revestido de laminado melamínico, para montagem lado a lado 

25,00 UN 398,59 9.964,75 
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DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Tampo retangular: 1000 x 860 mm +/- 10 mm. 

- Altura total: 1350 mm +/- 5 mm. 

 

 

 

 

Imagem ilustrativa 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 

inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 

face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 

mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. 

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 

cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações decorrentes das características 

de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e 

fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 

superfícies. 

- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 

- laterais retas e quinas superiores arredondadas 

 

GARANTIA 

Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data 

de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

 

ESCOLA OFICINA – 10 

CENTRO DA JUVENTUDE – 15  

88 70291 MESA DE TRABALHO SIMPLES 

 

 DESCRIÇÃO 

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de 

laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois 

pés. 

12,00 UN 247,04 2.964,48 
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Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm. 

- Altura: 750 mm +/- 5 mm. 

- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 

possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. 

- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm. 

- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 

inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 

face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 

mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. 

- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 

cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações decorrentes das características 

de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e 

fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 

superfícies. 

- Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF 

entre os mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 

buchas metálicas. 

- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 

- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou 

preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de ferramentas. 

- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, 

na cor cinza ou preta. 

- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 

devem receber solda em toda a extensão da união. 

 

GARANTIA 

Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data 

de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

 

CMEI MARRECAS – 6 

GERAL – 6  

89 70292 MESA PARA BIBLIOTECA  

 

DESCRIÇÃO 

- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de aço 7/8”. 

- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressão 

brilhante. 

- Bordos fresados e arredondados a 180°. 

- Cantos arredondados. 

- Estrutura composta por pés duplos em tubo de aço ø7/8” 

- Pintura epóxi pó liso brilhante. 

- Acabamento com ponteiras pretas.  

- Quadrada: 900 x 900 x 750. 

 

10,00 UN 391,48 3.914,80 
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GARANTIA 

Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data 

de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

 

SMEC – 10  

90 70293 MESA PLÁSTICA QUADRADA DESCRIÇÃO 

- produzida em polipropileno com material 100% virgem. 

- Com proteção contra raios UV. 

- Certificadas pela norma ABNT. 

- Selo do INMETRO. 

- Tamanho mínimo 68 x 68 cm, 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

Modelo de referência TRAMONTINA, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

50 UNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  

50,00 UN 88,23 4.411,50 

91 70294 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS  

 

DESCRIÇÃO 

- Forno de microondas 

 

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. 

 

Modelo de referência ELECTROLUX, sendo admissível 

15,00 UN 441,34 6.620,10 
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equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

CMEI MARRECAS – 2 

SMEC – 5 

ADM – 3 

SAÚDE – 3 

GERAL – 2 

92 70295 MIXER DE ALIMENTOS   

 

DESCRIÇÃO 

- Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas 

leves. 

 

DIMENSÕES 

- Altura máxima: 400 mm. 

- Largura máxima: 150 mm. 

- Profundidade máxima: 320 mm. 

- Volume mínimo do copo: 600ml. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Cabo (alça) ergonômico. 

- Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando 

cortar na vertical e na horizontal. 

- Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. 

- Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. 

- Base antirespingos. 

- Botão turbo. 

- Motor com potência mínima de 350W. 

- 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. 

 

Modelo de referência Philips Walita, sendo admissível 

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

CMEI MARRECAS – 1  

1,00 UN 134,68 134,68 

93 70296 MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS   

 

DESCRIÇÃO 

- Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, 

modelo doméstico. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm. 

- Altura máxima: 420 mm. 

 

- Profundidade máxima: 420 mm. 

- Volume mínimo: 1,5 litros. 

 

5,00 UN 199,13 995,65 
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CARACTERÍSTICAS 

- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 

- Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade 

mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. 

- Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes 

e verduras inteiras. 

- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o 

controle preciso da duração e frequência do processamento. 

- Trava de segurança. 

- Cabo com armazenamento integrado. 

- Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

- Motor com potência mínima de 700W. 

- 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 

 

ACESSÓRIOS 

- Batedor para mistura de massas leves e pesadas. 

- Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e 

verduras. 

- Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e 

médios. 

- Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 

litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados. 

- UM disco emulsificador para preparar alimentos como clara em 

neve e maionese. 

 

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 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO COMUNITARIO 

LINHA SANTA BARBARA)  

94 70297 PALLET PLASTICO   

 

DESCRIÇÃO 

Em PBR preto para movimentação de carga e armazenagem em 

estrutura porta pallet. 

Empilhamento e armazenagem em volume reduzido.  

Perímetro anti-impacto. 

Não necessitam de fumigação. 

Pode ser higienizado, tendo um facilitador reconhecido. 

Inalterável a agentes químicos, ácidos, sais e alcais. 

Produzido em polietileno de alta densidade – PEAD. 

Resistente a temperaturas negativas até -45º 

Reciclável. 

Atende as normas da vigilância sanitária. 

Atendendo as normas da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 

Possuem patas ovais que auxiliam na entrada do garfo, 

aumentando a vida útil. 

80,00 UN 205,40 16.432,00 
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Superfície estruturada que garante estabilidade da carga. 

Possui 4 entradas, sendo 2 entradas para paleteiras e 

empilhadeiras manuais e 2 entradas para empilhadeiras 

automáticas. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Dimensões: 16 x 100 x 120 centímetros 

Altura: 16,0 | Largura: 100,0 | Comprimento: 120,0 centímetros 

Material: PP OU PEAD 

Capacidades Estática: 5000 Kg | Capacidade Dinâmica: 2500 Kg 

Movimentação: Paleteiras e Empilhadeiras Manuais e Elétricas 

Porta Paletes, Rack: Sim | Capacidade Carga Rack: 1000 Kg 

Peso: 18,5 Kg 

 

SAÚDE – 80  

95 70298 POLTRONA RECEPÇÃO  

 

DESCRIÇÃO 

- Poltrona individual em material lavável e pés em alumínio. 

 

 
Imagem ilustrativa 

 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura: 810 mm +/- 50 mm. 

- Profundidade: 810 mm +/- 50 mm. 

- Altura: 700 mm +/- 30 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em 

manta (Korino) CV 20. 

- Acabamento inferior em Tela de Ráfia. 

- Estrutura: 

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento 

com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. 

-Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta 

resistência. 

-Travamento da estrutura com grampos fixados com 

grampeadores pneumáticos. 

- Espumas de poliuretano: 

-Assento: Densidade D-26 

-Braço: Densidade D-26 

-Encostos: Densidade D-23 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou 

7,00 UN 338,92 2.372,44 
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desprendimento de componentes. 

 

SMEC – 2 

GERAL – 5  

96 70299 PORTA BANNER TRIPÉ  

 

DESCRIÇÃO 

- Confeccionado em material em alumínio anodizado fosco 

- Com 1 haste de engate rápido com ajuste de altura de no mínimo 

0,90m à 1,80m 

- Com pés antiderrapante em plástico 

- Com ponteira plástica com friso para que o banner fique 

pendurado 

- Medindo 1,80m de altura em sua totalidade 

 

GARANTIA 

- Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

FAMÍLIA ACOLHEDORA – 1 

ASSISTENCIA SOCIAL – 4 

SMEC – 1  

6,00 UN 51,18 307,08 

97 70300 PROJETOR MULTIMÍDIA  

 

DESCRIÇÃO 

Projetor 3.600 lumens em cores. 

- Resolução XGA. 

- lâmpada para 10.000 horas. 

- conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A. 

- Acessórios: controle remoto, cabo de alimentação, cabo do 

computador, bolsa de transporte. 

- Liga/desliga. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Classificação do INMETRO – A. 

 

GARANTIA 

- Mínima de UN 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. 

 

Modelo de referência Epson, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

SMEC – 1  

1,00 UN 3.772,28 3.772,28 

98 70301 PURIFICADOR DE ÁGUA  

 

DESCRIÇÃO 

- Purificador/ bebedouro de água refrigerado. 

 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

- Altura máxima: 410 mm. 

- Largura máxima: 315 mm. 

- Profundidade máxima: 370 mm. 

- Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. 

12,00 UN 498,25 5.979,00 
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CARACTERÍSTICAS 

- Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que 

removem os particulados da água e o cloro livre. 

- Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação 

vigente. 

- Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com 

regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca 

ou gelada) ou torneira. 

-  Câmara vertical de filtragem e purificação. 

- Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. 

- Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção 

UV. 

- Componentes para fixação e instalação: Canopla. Conexões 

cromadas. Buchas de fixação S8. Parafusos. Redutor de vazão. 

Adaptadores para registro: flexível e mangueira. 

- Produto de certificação compulsória, o equipamento deve 

possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com 

a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica 

“APROVADO”. 

- Gás refrigerante R600a ou R134a. 

- 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. 

 

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 – 9 

GERAL – 3   

99 70302 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO C/CAVALETE E 

RODÍZIOS   

 

DESCRIÇÃO 

- Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial 

para escrita e fixação de acessórios magnéticos. 

Dimensões e tolerâncias:  

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm. 

-Largura: 2000 mm +/- 10 mm. 

-Espessura: 17mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Resistente a manchas. 

- Moldura em alumínio anodizado fosco. 

- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica 

e laminado melamínico branco. 

- Com cavalete e rodízios. 

- Sistema de fixação invisível. 

- Acompanha: 

- 1 Apagador. 

- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul 

e preto. 

1,00 UN 406,55 406,55 
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GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC- 1  

100 70303 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 

1200x2000  

 

DESCRIÇÃO 

- Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial 

para escrita e fixação de acessórios magnéticos. 

Dimensões e tolerâncias:  

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm. 

- Largura: 2000 mm +/- 10 mm. 

- Espessura: 17mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Resistente a manchas. 

- Moldura em alumínio anodizado fosco. 

- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica 

e laminado melamínico branco. 

- Sistema de fixação invisível. 

- Acompanha: 

- 1 Apagador. 

- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul 

e preto. 

 

GARANTIA 

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 4 

GERAL – 3  

7,00 UN 753,70 5.275,90 

101 70304 QUADRO DE AVISOS EM METAL 

 

DESCRIÇÃO 

Quadro em metal para fixação de avisos. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura: 1500 mm +/- 10 mm. 

- Altura: 900 mm +/- 10 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado 

fosco. 

- Fundo confeccionado em MDF 10mm. 

- Acabamento em chapa de aço branca magnética. 

- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical 

ou horizontal. 

 

GARANTIA 

- Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 2 

GERAL – 3  

5,00 UN 156,66 783,30 

102 70305 QUADRO MURAL EM FELTRO  2,00 UN 111,53 223,06 
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DESCRIÇÃO 

 

- Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos 

e outros. 

Dimensões e tolerâncias:  

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm. 

- Largura: 900 mm +/- 10 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado 

fosco. 

- Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card 

board 6mm. 

- Acabamento em feltro acrílico 2mm. 

- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical 

ou horizontal. 

 

GARANTIA 

- Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

CMEI MARRECAS – 2  

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 

- 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. 

 

4,00 UN 1.624,08 6.496,32 
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GARANTIA 

 

- Mínima de UN 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  

104 70307 SOFÁ DOIS LUGARES DESCRIÇÃO 

 

- Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. 

 

Imagem ilustrativa 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Largura: 1250 mm +/- 50 mm. 

- Profundidade: 750 mm +/- 50 mm. 

- Altura: 730 mm +/- 30 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em 

manta (Korino) CV 20. 

- Acabamento inferior em Tela de Ráfia. 

- Estrutura: 

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento 

com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. 

-Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta 

resistência. 

-Travamento da estrutura com grampos fixados com 

grampeadores pneumáticos. 

- Espumas de poliuretano: 

-Assento: Densidade D-23 

-Braço: Densidade D-20 

-Encostos: Densidade D-20 

 

GARANTIA 

- Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra 

defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 

 

CMEI MARRECAS – 1 

SMEC – 2 

GERAL – 1  

4,00 UN 919,89 3.679,56 

105 70308 SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL  

 

1,00 UN 1.584,57 1.584,57 
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DESCRIÇÃO 

- Estrutura em madeira. 

- Enchimento com espuma D33 e fibra siliconizada. 

- Revestimento em tecido suede (cor a definir). 

- Capacidade de suporte mínimo de 120 kg por assento. 

- Pés em metal. 

- Modelo retrátil e reclinável. 

- Largura mínima de 2,20 m. 

 

01 UNIDADE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  

106 70309 SUPORTE PARA LIVROS  

 

DESCRIÇÃO 

- Material em aço 

- Pintura epóxi 

- Cantos e curvas arredondadas 

- Base antideslizante e protetora que não vai arranhar as 

superfícies 

- Dimensões aproximadas de: 17 x 10 x 10 cm 

- Cores variadas  

- Conjunto com 02 (duas) unidades 

 

CENTRO DA JUVENTUDE CEJU – 5  

5,00 UN 26,68 133,40 

107 70310 TATAME EM E.V.A.  40MM  

 

DESCRIÇÃO 

 

- Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de 

vinil) com bordas de acabamento. 

Dimensões e tolerâncias:  

- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. 

- Espessura: 40 mm 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, 

confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície 

texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. 

- Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. 

- Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de 

acabamento. 

- Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. 

- As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte 

preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de 

rebarbas e falhas. 

 

GARANTIA 

- Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 300  

300,00 UN 74,13 22.239,00 

108 70311 TELEFONE COM FIO  

 

DESCRIÇÃO 

 -3 funções: flash, rediscagem e mudo. 

- 3 volumes de campainha. 

- 2 timbres de campainha. 

- Operação de chave de bloqueio. 

- Sinalização de linha: pulso e tom.  

10,00 UN 39,87 398,70 
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- Consumo zero de energia. 

- Voltagem: 110v. 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

ADM – 10  

109 70312 TELEFONE SEM FIO  

 

DESCRIÇÃO 

- Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz).  

- Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais 

(base + 6 ramais). 

- Agenda para 70 nomes/números. 

- Discagem rápida para 10 números (teclas 0-9). 

- Bloqueio de teclado.  

- Som de teclado (on/off).  

- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas 

e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda). 

- 4 opções de volume de toque + silencioso.  

- 7 tipos de toque, 3 opções de volume. 

- Voltagem: 110v 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 

de fabricação. 

 

SMEC – 15 

MEIO AMBIENTE – 3 

ADM – 50 

ASSITÊNCIA SOCIAL – 20 

SAÚDE – 40  

128,00 UN 83,11 10.638,08 

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. 

- 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 

7,00 UN 1.044,50 7.311,50 
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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  

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 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)  

22,00 UN 1.581,09 34.783,98 

112 70315 VENTILADOR DE COLUNA  

 

DESCRIÇÃO 

- Corpo confeccionado em polipropileno 

- Com diâmetro de 30cm 

- 3 velocidades e 6 pás mega turbo 

- Altura ajustável 

- Cor preta. 

- Peso aproximado de 4,5 kg 

- Dimensões aproximadas: 38x40x25 

- 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 

19,00 UN 131,44 2.497,36 
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dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 

assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 

com defeito. 

 

SMEC – 5 

ASSISTENCIA SOCIAL – 6 

CENTRO DA JUVENTUDE – 3 

GERAL – 3  

113 70316 VENTILADOR DE PAREDE  

 

DESCRIÇÃO 

- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

- Diâmetro entre 500 e 600 mm. 

- Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). 

CARACTERÍSTICAS 

- Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. 

- Base de fixação à parede em aço carbono. 

- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, 

para cobrir a base de fixação na parede. 

- Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na 

cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). 

- O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 

5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. 

- Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação 

com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da 

articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, 

provido de mola para sustentação do peso do equipamento. 

- O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo 

com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, 

independente da altura em que for instalado. 

- As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura 

eletrostática na Amarelo Escolar – referência 1.25Y 7/12 

(Cartelas Munsell). 

- As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. 

- Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade 

tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, 

média e alta). 

- O acionamento deverá ser do tipo “controle de parede”. 

- Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de 

eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. 

- Vazão observando-se cada UNa das velocidades: 

- máxima: 0,45 m³/s 

- Média: 0,37 m³/s 

- Mínima: 0,33 m³/s 

- Deverá possuir motor elétrico “monovolt”. 

- 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. 

 

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. 

66,00 UN 141,28 9.324,48 
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CMEI MARRECAS – 31 

SMEC – 30 

MEIO AMBIENTE – 3 

SAÚDE – 2  

114 70317 MINI BERÇO  

 

Em MDF, com estrado em madeira, com rodizio, nas dimensões 

aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. x 0,50 larg., acompanhado de 

colchão de espuma antialérgica, densidade 18, nas dimensões 

0,90x0,50x0,10.  

30,00 UN 227,28 6.818,40 

115 70318 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA  

 

DESCRIÇÃO 

Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos 

orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; 

- um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; 

- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; 

- um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; 

- um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 

litros. 

 

DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO 

COLETOR 

Altura máxima: 1200 mm; 

Largura máxima: 2500 mm; 

Profundidade máxima: 550 mm; 

Capacidade individual do coletor: 50l. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem 

tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto 

e a tração. 

- Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com 

pintura eletrostática. 

- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de 

proteção classe 8 UV – que evita desbotar, ressecar ou rachar. 

- Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 

- Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados 

conforme o tipo de lixo 

- Suporte em aço com tratamento anticorrosão. 

- Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  

10,00 UN 785,52 7.855,20 

116 70319 BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS DESCRIÇÃO 

 

- Capacidade mínima para 4 litros. 

- 5 velocidades. 

- Tigela com capacidade mínima 4 l. 

- 3 batedores. 

- Basculamento. 

- Potência mínima do motor 300 w. 

- Cor branco. 

- Voltagem: 110v. 

- Garantia mínima de 12 meses. 

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

- Classificação do INMETRO – A. 

2,00 UN 282,76 565,52 
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- Produto nacional. 

 

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. 

 

Modelo de referência ARNO, sendo admissível equipamento 

similar, equivalente ou de qualidade superior. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (COMUNIDADE KM 08) 

SAÚDE – 1  

 

ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável R$ 

Valor total 

máximo 

aceitável R$ 

117 70206 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 

BTU’S  

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 

22.000 BTU`s. 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 330 mm. 

- Largura máxima: 1050 mm. 

- Profundidade máxima: 250 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 700 mm. 

- Largura máxima: 950 mm. 

- Profundidade máxima: 400 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

- Funções timer, sleep e swing. 

- 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. 

 

GARANTIA 

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 

integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 

30,00 UN 2.844,04 85.321,20 
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dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 

assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 

com defeito. 

 

ITEM COTA RESERVADA PARA ME/EPP 

 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável R$ 

Valor total 

máximo 

aceitável R$ 

118 70206 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 

BTU’S  

 

DESCRIÇÃO 

- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 

22.000 BTU`s. 

- Ciclo quente /frio. 

 

DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

- Altura máxima: 330 mm. 

- Largura máxima: 1050 mm. 

- Profundidade máxima: 250 mm. 

Unidade externa - condensadora 

- Altura máxima: 700 mm. 

- Largura máxima: 950 mm. 

- Profundidade máxima: 400 mm. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Classificação do INMETRO – A. 

- Tecnologia do compressor inverter. 

- Gás refrigerante R410a. 

- Filtro anti-bactéria. 

- Desumidificação. 

- Controle remoto. 

- Unidade evaporadora na cor branca. 

- Funções timer, sleep e swing. 

- 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. 

 

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. 

5,00 UN 2.844,04 14.220,20 

 

1.2. As imagens contidas em alguns itens são meramente ilustrativas. 

 
1.3. Valor máximo estimado da licitação R$ 1.036.604,38 (hum milhão trinta e seis mil seiscentos e quatro reais 

e trinta e oito centavos). 
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II – DO PROSPECTO: 
 

2.1. PROSPECTO: A licitante vencedora deverá enviar a pregoeira, sob pena de desclassificação, 

no prazo máximo de 3 (três) horas após a finalização do certame, através do e-mail: 

nadia@franciscobeltrao.com.br ou anexar no sistema COMPRASNET, os “FOLDERS”, 

ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos equipamentos ofertados, onde 

constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente 

avaliação técnica de equipe nomeada através de portaria municipal. 
 

III- DAS MARCAS PRÉ-APROVADAS 

 
3.  

3.1. As marcas pré-aprovadas já foram analisadas pelas Secretarias solicitante dos objetos de acordo com o termo 

de referência, da seguinte forma: 

 

3.1.1. Para os itens da listagem onde não constam marcas pré-aprovadas, deverão ser apresentadas 

amostras/ prospectos dos produtos que deseja apresentar proposta conforme especificado nos próprios 

itens. 

 

3.1.2. Para os produtos (marcas) pré-aprovados da listagem, não é necessário enviar amostras/prospectos. 

 

3.1.3. As amostras/ prospectos devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do item, objeto deste 

edital e o nome da empresa licitante, sob pena de desclassificação. 

 

3.1.4. Deverá acompanhar as amostras planilha com as amostras apresentadas, em papel timbrado da 

empresa, devidamente assinada pelo responsável, contendo o nº do item e marca do produto 

2.  

IV- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  

3.  

4.  

4.1. Os produtos/materiais, objeto desta licitação, deverão 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. 

 

4.1.1. O item 18 – BEBEDOURO DE PRESSÃO obrigatoriamente deverá ser entregue e instalado nos 

locais indicados pela Secretaria Solicitante. 

 

4.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) e detentora(s) da Ata de Registro de Preços devera(ão) 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. 

 

4.2.1. Os prazos de que tratam o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito 

pela Administração. 

 

4.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da 

data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

V – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA: 

4.  

5.  
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5.1. Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme: 

 

5.1.1. 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. 

 

5.1.2. 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. 

 

5.1.3. 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. 

 

5.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 

determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo 

iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A detentora da Ata ficará obrigada a substituir, 

às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

 

5.2. Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme: 

 

5.2.1. 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. 

 

5.2.2. 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, contados da notificação por 

escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na 

aceitação. 

 

 

5.3. A garantia dos materiais/equipamentos será de acordo com a indicação no próprio item. 

 

5.3.1. Caso não contenha a garantia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (doze) meses. 

 

VI – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA: 

 

6.  

6.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). 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.  

 

6.2. O proponente vencedor deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma marca 

dos produtos apresentados na proposta. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. A contratada 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. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 198/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2019 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO 

 

OBJETO:   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 

 

ANEXO – II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 

(papel timbrado da licitante) 

 

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), 

inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., 

CPF.................., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, em estrito cumprimento 

ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 198/2019, conforme abaixo discriminado: 

 

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Unitário 

R$ 

1 xx xx xx xx R$ 

2 xx xx xx xx R$ 

3.. xx xx xx xx R$ 

 

Informar Valor total R$... 

 

Informar especificação dos produtos/materiais; 

 

Informar marca; 

 

Informar unidade, quantidade e valor Unitário; 

 

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora 

do certame.  

 

Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 

pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital. 

 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas 

as demais despesas necessárias à execução do objeto. 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2019. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 198/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2019 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO 

 

OBJETO:   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 

 

 

 

ANEXO - III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019 

 

 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ................. ..........................., através 

de seu representante legal infra-assinado, que:  

 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não 

empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 

(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal 

situação no mesmo documento). 

 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por 

este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG 

sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 

é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro 

de Preços/contrato. 

 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de 

relacionamento comercial com a Administração Pública. 

 

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou 

ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo 

Tribunal Federal). 

 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem 

como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte 

endereço: 

 

E-mail: 

Telefone: () 

 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 
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8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob n.º..................................., 

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico 

n.º Nº 198/2019 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos 

e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2019. 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 198/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2019 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁRIO 

 

OBJETO:   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 

  

 

ANEXO - IV 

 

 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 

(papel timbrado da licitante) 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

............................................, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do 

Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos 

da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2019. 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 198/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2019 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
 
OBJETO:   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 

 
ANEXO – V 

MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos ......... dias do mês de .............. do ano de dois mil e dezenove, o Município de Francisco Beltrão, 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, 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 das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO nº 198/2019, por deliberação da 

Pregoeira, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em............., 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. 

 

 

................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de ................., Estado do ................, inscrita 

no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição Estadual sob o nº..................., doravante designada DETENTORA DA 

ATA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ............................., portador do RG nº .......................... e do 

CPF nº ........................ 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o 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, para fornecimento 

eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal e de 

acordo com o edital. 

 

1.2. Descrição:   

  

Item nº Descrição do Item Unidade  Quantidade MARCA Valor Unitário  

      

      

      

 

VALOR TOTAL DA ATA =  ----- (----------). 

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. 
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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, deverão 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. As detentoras das Atas de Registro de preços deverão 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. Os prazos de que tratam o item 3.2 poderão ser prorrogados 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 – 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. 

 

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. 

 

4.2. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 

 

4.2.1. 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. 

 

4.2.1. 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. 

 

4.3. A garantia dos materiais/equipamentos será de acordo com a indicação no próprio item. 

 

4.3.1. Caso não contenha a garantia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA DETENTORA DA ATA E CONTRATANTE 

 

 

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. 

7.  

 

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 eletrônico 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 ao: 

a 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. 

 

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;  

5.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 

5.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da DETENTORA DA ATA. 

 

6.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da 

sua reapresentação. 

 

6.6. 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. 

 

6.7. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos vinculados à 

educação básica, 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  000 
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300 03.002 04.122.0404.2003  

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

6.7.1. 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 ao(a) Sr(a) ............................ portador(a) do R.G. nº ................ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .... ............, 

representante da DETENTORA DA ATA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO III) 

 

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. 

 

7.2. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização da entrega, bem como prestar toda assistência e 

orientação que se fizerem necessárias, pelos servidores nomeados por cada 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. 
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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: 

 

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. 
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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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. 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. 

 

12.2. 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. 

 

12.3. 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. 

 

12.5. 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 

 

12.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor ................, 

Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo Sr. ----------, qualificado preambularmente, representando a 

Detentora da Ata e testemunhas. 

 

Francisco Beltrão, ..... de .......... de 2019. 
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.............. 

Prefeito Municipal 

CPF nº  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda 

Detentora da Ata 

(NOME) 

Representante Legal 
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