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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base 
na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 
176/2007, torna público: 
    1) 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 do PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 198/2019 com vigência de 17/12/2019 a 15/12/2020 conforme segue: 

ATA SRP Nº 1119/2019 

EMPRESA DETENTORA: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP 

CNPJ Nº 18.007.154/0001-70 

Lote Item Código 
 

Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 20 70223 BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA DESCRIÇÃO 
 
- Bebedouro elétrico de coluna 
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 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  

LIBELL UN 3,00 424,99 

01 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. 
 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Altura máxima: 1020 mm. 
- Largura máxima: 340mm. 
- Profundidade máxima: 320 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Termostato com regulagem de temperatura. 

LIBELL UN 8,00 569,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

 

- 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). 
- 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  

01 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 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 

FRILUX UN 5,00 4.099,99 
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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 consUNo 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. 
- 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  

01 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. 
 
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 

LIBELL UN 12,00 498,25 
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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  

 

ATA SRP Nº 1120/2019 

EMPRESA DETENTORA: B & B PECAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA 

CNPJ Nº 18.565.012/0001-29 

Lote Item Código 
 

Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 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 (rabicho) do 
aparelho. 
- Classificação do INMETRO – A. 
- Produto nacional. 
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 WELMY, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
 
SMEC – 3  

TRIUNFO UN 4,00 1.169,10 

01 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 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. 

MARCHESONI UN 1,00 670,00 
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- 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 

01 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)  

PROGAS UN 4,00 1.300,00 

 

ATA SRP Nº 1121/2019 

EMPRESA DETENTORA: BELINKI E SOUZA LTDA 

CNPJ Nº 08.831.603/0001-47 
Lote Item Código 

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 109 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 UN ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 
SMEC – 15 
MEIO AMBIENTE – 3 
ADM – 50 

ELGIN UN 128,00 83,11 
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ASSITÊNCIA SOCIAL – 20 
SAÚDE – 40  

 

ATA SRP Nº 1122/2019 

EMPRESA DETENTORA: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME 

CNPJ Nº 21.189.579/0001-52 
Lote Item Código 

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 100 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 alUNínio 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  

W.MILL UN 7,00 398,00 

01 102 70305 QUADRO MURAL EM FELTRO 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  

W.MILL UN 2,00 111,53 

 

ATA SRP Nº 1123/2019 

EMPRESA DETENTORA: CLAUDINA COMIRAN 

CNPJ Nº 17.281.091/0003-45 
Lote Item Código 

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

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

SALMAR UN 2,00 469,00 

01 18 70221 BEBEDOURO DE PRESSÃO DESCRIÇÃO 
 

ACQUAGELATA UN 6,00 2.055,00 
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- 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. 
- 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  

1 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 de 
fabricação. 
CMEI MARRECAS – 20 
SMEC – 30 

FIORELLO UN 30,00 295,00 

01 24 70227 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO 
 
- Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

BURIGOTTO UN 26,00 209,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 8 

 

- 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 
- 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 – 2  

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

FRAHM UN 3,00 518,75 

01 35 70238 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W DESCRIÇÃO 
 
- 600 watts de potência. 
- Conexões bluetooth. 
- Entrada usb, cartão de memória, rádio am/fm, entrada auxiliar e conexão 
pra microfone, violão, teclado, cavaquinho.  
- Com alça retrátil e rodas. 
- Acompanha microfone sem fio. 
- Bateria interna. 

FRAHM UN 5,00 602,62 
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- 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 

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

MULTILASER UN 3,00 202,25 

01 37 70240 CAMA DE SOLTEIRO Altura do Produto (cm): 100 
 
Comprimento do Produto (cm): 206 
Conteúdo da Embalagem: 1 Cama 
Cor: Mogno ou Marrom 
Descrição do Tamanho: 
Altura: 100 cm  
Largura: 100 cm  
Profundidade 206 cm 
Garantia: 1 Ano 
Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus 
Não Necessita fixação na parede; 
Peso aproximado do Produto (Kg): 20.100 
Tamanho da Cama: Solteiro 
Tipo da Cama: Camas Tradicionais 
Garantia mínima de 1 ano 
Montagem inclusa 
SAÚDE – 30  

BEL MOVEIS UN 30,00 253,90 

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

FA MARINGA UN 30,00 84,50 



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 10 

 

- Mínima de UM ano a partir da data de entrega,contra defeitos de 
fabricação. 
CMEI MARRECAS – 20 
SMEC – 30 

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

BLACK 
DECKER 

UN 2,00 60,56 

01 62 70265 FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL DESCRIÇÃO 
- Forno elétrico 44 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Mínimo 44 litros. 
- Com função timer e aviso sonoro. 
- Com controle de temperatura com termostato automático compreendido 
entre 50¨c a 320¨c. 
- Função grill/dourador. 
- Gabinete interno autolimpante. 
- Grade removível e cromada. 
- Bandeja coletora de resíduos. 
- Vidro duplo. 
- Cor branca. 
- Voltagem: 110v. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
- Mínima de 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 

AGRATTO UN 6,00 399,90 

01 64 70267 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -  PEQUENO DESCRIÇÃO 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 200 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Sistema degelo 
- 01 tampas 
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado 
- Quatro pés com rodízios 
- Dreno de gelo frontal 
- Termostato de preferencialmente frontal 
- Cor branca 
- Temperatura de operação de -20 a 5 ºC 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 

ELECTROLUX UN 1,00 1.474,53 
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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. 
Modelo de referência Electrolux H-222 sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 
VISA – 1 

01 65 70268 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA – GRANDE DESCRIÇÃO 
 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros 
CARACTERÍSTICAS 
- Sistema degelo 
- 02 tampas 
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado 
- Quatro pés com rodízios 
- Dreno de gelo frontal 
- Termostato de preferencialmente frontal 
- Cor branca 
- Temperatura de operação de -20 a 5 ºC 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
- Mínima de 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 Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla função 
CHB53C – Consul sendo admissível equipamento similar, equivalente ou 
de qualidade superior. 
SMEC – 3 
GERAL – 1 

CONSUL UN 4,00 2.115,22 

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

ELECTROLUX UN 7,00 2.450,00 
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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 CONSUL/ ELECTROLUX, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 5 
GERAL – 1 

01 71 70274 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA  DESCRIÇÃO 
 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 
“frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. 
 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao 
espaço disponível para a instalação do equipamento. 
- Largura máxima: 620 mm. 
- Capacidade total: mínima de 300 litros. 
CARACTERÍSTICAS 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço 
com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos 
para suporte das prateleiras internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e 
reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras 
ou legUNes. 
- 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 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 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) 

CONSUL UN 5,00 1.427,15 

01 74 70277 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG  DESCRIÇÃO 
 
- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
- Capacidade mínima: 11kg. 
CARACTERÍSTICAS 
- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço 
galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó 
(epóxi/poliéster) na cor branca. 
- Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para 
programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo 

ELECTROLUX UN 16,00 1.300,00 
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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 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 CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
 
CMEI MARRECAS – 1  
SMEC – 5 
SAÚDE – 10  

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

JL COLOMBRO UN 3,00 569,99 
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- 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 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 – 2  

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

JL COLOMBO UN 2,00 525,00 
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- Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 
 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
- Atendimento a NR 12. 
 
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 – 1  

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

ARQPLAST UN 23,00 94,21 

01 81 70284 MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO DESCRIÇÃO 
 
- Capacidade 10 kg 
- Semiautomática 
- Abertura superior 
- Possui sistema de lavagem por turbilhonamento 
- Peneira para pequenos objetos 
- Pegador para transporte 
- Timer com seis programas 
- Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor 
- Filtro eficiente para fiapos 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de 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. 
 
ADM – 1 
SMEC – 2  

WANKE UN 3,00 360,00 

01 91 70294 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS DESCRIÇÃO ELECTROLUX UN 15,00 400,00 
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- Forno de microondas 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
- Largura mínima: 5000 mm. 
- Altura mínima: 2900 mm. 
- Profundidade mínima: 3900 mm. 
- VolUNe mínimo: 30 litros. 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
 
- IlUNinação 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 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 ELECTROLUX, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 
CMEI MARRECAS – 2 
SMEC – 5 
ADM – 3 
SAÚDE – 3 
GERAL – 2 

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

ELECTROLUX UN 4,00 1.525,00 
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- 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 – 1 
SMEC – 3  

01 110 70313 TELEVISOR SMART 32”  DESCRIÇÃO 
 
- Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. 
 
DIMENSÕES 
- Altura máxima: 480 mm. 
- Largura máxima: 750 mm. 
- Profundidade máxima: 200 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
 
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 
- 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. 
 
CMEI MARRECAS – 2 
GERAL – 5  

AOC UN 7,00 899,90 

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

AOC UN 22,00 1.310,00 
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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)  

 

ATA SRP Nº 1124/2019 

EMPRESA DETENTORA: ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 
CNPJ Nº 10.902.067/0001-75 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 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 UN 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 

MRPLAST UN 17,00 314,99 

01 95 70298 POLTRONA RECEPÇÃO DESCRIÇÃO 
 
- Poltrona individual em material lavável e pés em alumínio. 
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 desprendimento de componentes. 
SMEC – 2 
GERAL – 5  

RD UN 7,00 309,99 

1 105 70308 SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL 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. 
 

RD UN 1,00 1.584,00 
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01 UNIDADE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  

 

ATA SRP Nº 1125/2019 

EMPRESA DETENTORA: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP 

CNPJ Nº 20.252.467/0001-36 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 56 70259 ESTANTE DE AÇO  DESCRIÇÃO 
 
- Estante de aço com 6 prateleiras. 
 
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  

BIG 
METAL 

UN 56,00 193,00 

01 57 70260 ESTANTE PARA BIBLIOTECA  DESCRIÇÃO 
 
- Estante para biblioteca dupla face com base em aço. 
CARACTERÍSTICAS 
- 10 prateleiras reguláveis. 
- Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético.  
- 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 

BIG 
METAL 

UN 12,00 570,00 

 

ATA SRP Nº 1126/2019 

EMPRESA DETENTORA: INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA 

CNPJ Nº 07.628.070/0001-38 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 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  

ORTHOVIDA UN 27,00 30,00 

 

ATA SRP Nº 1127/2019 

EMPRESA DETENTORA: JP EQUIPAMENTOS EIRELI 
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CNPJ Nº 17.473.920/0001-20 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 32 70235 CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS DESCRIÇÃO 
 
Cafeteira elétrica industrial 6 litros. 
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. 
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 

MARCHESONI UN 2,00 642,00 

01 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  

LAR UN 12,00 170,00 

01 115 70318 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA DESCRIÇÃO 
 
Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e 

LAR UN 10,00 470,00 
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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.  

 

ATA SRP Nº 1128/2019 

EMPRESA DETENTORA: LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ Nº 11.102.277/0001-41 

Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 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. 
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  

ELDORADO UN 80,00 199,50 

01 107 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 

EVAMAX UN 300,00 64,59 
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- 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 UNa 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  

 

ATA SRP Nº 1129/2019 

EMPRESA DETENTORA: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP 

CNPJ Nº 19.910.840/0001-10 

Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 112 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 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 – 5 
ASSISTENCIA SOCIAL – 6 
CENTRO DA JUVENTUDE – 3 
GERAL – 3  

VENTISOL UN 19,00 114,00 

 

ATA SRP Nº 1130/2019 

EMPRESA DETENTORA: MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 

CNPJ Nº 02.235.214/0001-72 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 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) 
 
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: pés 

FAB 
PROPRIA 

UN 12,00 838,99 
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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 

01 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) 
 
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 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. 

FAB 
PROPRIA 

UN 12,00 842,99 
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GARANTIA 
 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 
SMEC – 12  

01 52 70255 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – COM ENCOSTO 
DESCRIÇÃO 
 
Conjunto Refeitório com Encosto 
 
- 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 
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.  
 
GARANTIA 
 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
SMEC – 20  

FAB 
PROPRIA 

UN 20,00 779,99 

 

ATA SRP Nº 1131/2019 

EMPRESA DETENTORA: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP 

CNPJ Nº 06.336.209/0001-07 

Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 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. 

AVANTTI UN 11,00 418,80 
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- 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) 
ESPORTE - 2  

01 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  

AVANTTI UN 17,00 263,47 

01 10 70213 ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS DESCRIÇÃO 
 
- Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para 

PANDIN UN 7,00 775,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 26 

 

ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem 
divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão 
para cadeado. 
 
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)  

01 11 70214 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO 
 
- 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. 
 
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. 
 

PANDIN UN 24,00 526,22 
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CMEI MARRECAS – 5 
SMEC – 15 
MEIO AMBIENTE – 2 
ESPORTE - 2  

01 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. 
 
- 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 

CAVALETTI UN 34,00 579,00 
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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  

01 26 70229 CADEIRA FIXA  DESCRIÇÃO 
 
- Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço 
com quatro pés. 
 
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.  
 

CAVALETTI UN 20,00 89,02 
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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 

01 27 70230 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO  DESCRIÇÃO 
 
- Estrutura fixa empilhável. 
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  

PLAXMETAL UN 30,00 75,00 

01 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. 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
 
- 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 

CAVALETTI UN 4,00 113,00 
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01 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 UN ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
SMEC – 5 
SAÚDE – 5 

VIANFLEX UN 10,00 250,65 

01 82 70285 MESA DE REUNIÃO 1 Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em 
MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. 
 
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 de 
fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de 
componentes. 
 
 
 
CMEI MARRECAS – 1 
 

AVANTTI UN 6,00 611,28 
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SMEC – 2 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3  

01 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)  

AVANTTI UN 1,00 1.337,68 

01 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. 
 
- 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 

VIANFLEX UN 3,00 2.979,63 
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componentes. 
 
 
 
GERAL – 3 
 
  

01 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 desprendimento de 
componentes. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4  
CENTRO DA JUVENTUDE – 3 
GERAL – 4 

VIANFLEX UN 11,00 870,25 

01 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 

VIANFLEX UN 11,00 287,42 
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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  

01 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 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
- Tampo retangular: 1000 x 860 mm +/- 10 mm. 
- Altura total: 1350 mm +/- 5 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. 
- 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. 
 
GARANTIA 
 
Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, 

VIANFLEX UN 25,00 354,00 
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oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de 
componentes. 
 
ESCOLA OFICINA – 10 
 
CENTRO DA JUVENTUDE – 15  

01 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. 
 
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  

VIANFLEX UN 12,00 247,04 

01 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. 
 
GARANTIA 
 

VIANFLEX UN 10,00 391,48 
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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  

01 106 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  

W3 MOVEIS 
DE AÇO 

UN 5,00 26,68 

 

ATA SRP Nº 1132/2019 

EMPRESA DETENTORA: RENATO FONTANA 

CNPJ Nº 30.834.830/0001-85 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 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. 
- 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  onsidera-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  

IBBL UN 2,00 1.749,99 

01 104 70307 SOFÁ DOIS LUGARES DESCRIÇÃO HELLEN UN 4,00 798,32 
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- Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. 
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 pneUNáticos. 
- EspUNas 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  

 

ATA SRP Nº 1133/2019 

EMPRESA DETENTORA: R2T TECNOLOGIA LTDA - ME 

CNPJ Nº 26.305.083/0001-10 

Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 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: 285 mm. 
- 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 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 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. 

URANO UN 11,00 640,00 
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Modelo de referência BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 
 
CMEI MARRECAS – 1 
SMEC – 10  

01 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  

EPSON UN 1,00 3.688,00 

 

ATA SRP Nº 1134/2019 

EMPRESA DETENTORA: SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA 

CNPJ Nº 23.036.879/0001-27 
Lote Item Código Descrição  Marca  Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 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. 
 
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  

REIDOPLASTICOGOYANA UN 850,00 23,19 

01 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 
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  

REIDOPLASTICOGOYANA UN 13,00 178,50 

01 90 70293 MESA PLÁSTICA QUADRADA DESCRIÇÃO REIDOPLASTICOGOYANA UN 50,00 50,80 
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- 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  

 

ATA SRP Nº 1135/2019 

EMPRESA DETENTORA: TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 

CNPJ Nº 04.207.011/0001-06 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

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. 
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado 
ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. 
 
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 antiferruginoso. 
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

CEQUIPEL UN 100,00 155,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 39 

 

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  

01 46 70249 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA )  
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. 
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 

CEQUIPEL UN 100,00 174,00 
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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. 
 
- 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. 
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- 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. 
- 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  

01 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. 
– 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 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.  

CEQUIPEL UN 80,00 185,00 
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- 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 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 

01 48 70251 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA )  
DESCRIÇÃO 
 
- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira. 

CEQUIPEL UN 80,00 200,00 
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- 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. 
- 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 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, 



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 44 

 

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 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  

01 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 UNa mesa e quatro cadeiras. 
 
- 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 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, 

CEQUIPEL UN 25,00 400,00 
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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. 
- 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).  

01 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. 
 

CEQUIPEL UN 7,00 300,00 
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- 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: 1200 mm. 
- 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. 
- 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 
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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 

 

ATA SRP Nº 1136/2019 

EMPRESA DETENTORA: TYSKI & MACHOVSKI LTDA 

CNPJ Nº 33.460.679/0001-50 
Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 

unitário 
R$ 

01 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.  
 
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 manual. 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. 
 
CMEI MARRECAS – 72 
SMEC – 200  

CAMA 
COMUM 

UN 150,00 165,00 
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ATA SRP Nº 1137/2019 

EMPRESA DETENTORA: VITTAFLEX - IND E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHOES LTDA - EPP 

CNPJ Nº 09.174.668/0001-20 

Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 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: 
 
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  

VITTAFLEX UN 30,00 265,00 

01 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  

VITTAFLEX UN 200,00 69,99 

 

ATA SRP Nº 1138/2019 

EMPRESA DETENTORA: WMJ LICITACOES LTDA 

CNPJ Nº 32.089.288/0001-09 

Lote Item Código Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 

01 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. 
- 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 1,5mm 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. 

PG 
FLEX 
GIR 

UN 17,00 256,99 
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- 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: 
- 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  

 

Francisco Beltrão, 18 de dezembro de 2019 
 

 
NADIA DAL AGNOL                                    ANTONIO CARLOS BONETTI 

Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração 
 


