
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

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 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e parcelada de carrinhos de 

gari e roçadeiras para Secretaria de Viação e Obras, e aquisição de 01

grama para a execução das ações relativas à Emenda parlamentar Impositiva do 

SUAS sob nº 2020039150001 

do Pregão eletrônico nº 102

de 2022 conforme segue: 

ATA SRP Nº 651/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 00.335.801/0001-08
Lote Item Código Descrição 

001 3 77029 Trator cortador de grama de alto desempenho com as seguintes   
características técnicas mínimas:
- tipo giro zero, com direção 360º;
- sistema de proteção de tombamento ”Roll Over” (Santo Antonio);
- motor 4 tempos, 02 cilindros, injeção eletrônica, potencia 31 hp, 
combustível gasolina, reservatório para 45,4 l, cilindrada 824 cm³, 
arrefecimento a ar, gerador 15A, sistema de transmissão com acionamento 
das laminas por embreagem elétrica, transmissão hidrostática, 
deslocamento da bomba 16 cm³, reservatório hidráulico de 4,9 l;
- velocidade máxima a frente 19,1 km/h;
- largura de corte 152,4 cm, método de corte por descarte lateral 
dependendo do acessório acoplado ao equipamento poderá ser do modo 
Reciclador ou Coletor, espessura da plataforma de corte 4,76 mm, 16 
posições de altura de corte, altura de corte mínimo 1 e máximo 5 
polegadas, área de corte de 200 mil m², 03 laminas, velocidade da lamina 
93,9 m/s, produtividade média 15.000 m²/h;
- peso aproximado 594 kg, 06 rodas que se ajustam às imperfeições do 
terreno, sistema de elevação do deck manual ativado com o pé, tipo de 
eixo/mandril em ferro fundido, tamanho do pneu traseiro 24 e dianteiro 
13. 
- ano de fabricação mínimo 2018, com zero hora trabalhada;
- manual de instruções em português;
- coletor de grama 60’/152, 4 cm, 3 compartimentos, capacidade para 
aproximadamente 455 litros;
- kit de acionamento do coletor que inclui as laminas e proteção da correia, 
para ser utilizado juntamente com o coletor de grama 60’;
Garantia de 12 meses.  
01 UN Secretaria Municipal de assistência Social

 
 
ATA SRP Nº 652/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 07.065.479/0001-93
Lote Item Código Descrição 

001 2 77028 Roçadeira profissional a gasolina com as seguintes especificações 
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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 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e parcelada de carrinhos de 

gari e roçadeiras para Secretaria de Viação e Obras, e aquisição de 01 (

para a execução das ações relativas à Emenda parlamentar Impositiva do 

SUAS sob nº 2020039150001 da Secretaria Municipal de Assistência Social

102/2021 com vigência de 10 de agosto de 2021 a 

EMPRESA DETENTORA:BERTUOL & BACKES LTDA 
08 

Marca UN

Trator cortador de grama de alto desempenho com as seguintes   
técnicas mínimas: 

tipo giro zero, com direção 360º; 
sistema de proteção de tombamento ”Roll Over” (Santo Antonio); 
motor 4 tempos, 02 cilindros, injeção eletrônica, potencia 31 hp, 

combustível gasolina, reservatório para 45,4 l, cilindrada 824 cm³, 
rrefecimento a ar, gerador 15A, sistema de transmissão com acionamento 

das laminas por embreagem elétrica, transmissão hidrostática, 
deslocamento da bomba 16 cm³, reservatório hidráulico de 4,9 l; 

velocidade máxima a frente 19,1 km/h; 
152,4 cm, método de corte por descarte lateral 

dependendo do acessório acoplado ao equipamento poderá ser do modo 
Reciclador ou Coletor, espessura da plataforma de corte 4,76 mm, 16 
posições de altura de corte, altura de corte mínimo 1 e máximo 5 

, área de corte de 200 mil m², 03 laminas, velocidade da lamina 
93,9 m/s, produtividade média 15.000 m²/h; 

peso aproximado 594 kg, 06 rodas que se ajustam às imperfeições do 
terreno, sistema de elevação do deck manual ativado com o pé, tipo de 

il em ferro fundido, tamanho do pneu traseiro 24 e dianteiro 

ano de fabricação mínimo 2018, com zero hora trabalhada; 
manual de instruções em português; 
coletor de grama 60’/152, 4 cm, 3 compartimentos, capacidade para 

aproximadamente 455 litros; 
kit de acionamento do coletor que inclui as laminas e proteção da correia, 

para ser utilizado juntamente com o coletor de grama 60’; 
 

01 UN Secretaria Municipal de assistência Social 

HUSQVARNA UN

EMPRESA DETENTORA:DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - EPP 
93 

Marca UN

Roçadeira profissional a gasolina com as seguintes especificações  STIHL UN
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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: 

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e parcelada de carrinhos de 

(um) cortador de 

para a execução das ações relativas à Emenda parlamentar Impositiva do FNAS-

Social, decorrente 

de 2021 a 09 de agosto 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 1,00 61.880,01 

 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 12,00 3.204,62 
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Roçadeira profissional a gasolina 
- cilindrada mínima de 40,2 cm³ (com margem de 5% para mais ou para 
menos); 
- potencia mínima de 2,7 cv (com margem de 5% para mais ou para menos);
- rotação lenta mínima de 2,80 rpm (com margem de 5% para mais ou p
menos); 
- rotação máxima de 12.3 rpm (com margem de 5% para mais ou para 
menos); 
- capacidade mínima do tanque mínimo de 640 ml;
Acompanhada de cinto de suporte duplo, óculos de proteção, kit chaves 
para roçadeira e manual de instrução em português.
MARCAS PRÉ APROVADAS 
Husqvarna  

 
ATA SRP Nº 653/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 11.175.931/0001-47
Lote Item Código Descrição 

001 1 77027 Carrinho para coleta de lixo com as seguintes características mínimas: 
capacidade de 100 litros, material de polietileno de alta densidade, 100% 
virgem, aditivado contra as ações dos raios UV, resistente ao frio, calor e 
produtos químicos. Com sistema de t
arraste, para travamento do recipiente. Estrutura metálica em aço de fundo 
anti-óxido e pintura epóxi. Eixo em aço maciço, rodas pneumáticas com aro 
de aço com roletes.  

Francisco Beltrão, 
 

Sistema de Registro de Preços 
 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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Roçadeira profissional a gasolina com as seguintes especificações mínimas: 
cilindrada mínima de 40,2 cm³ (com margem de 5% para mais ou para 

potencia mínima de 2,7 cv (com margem de 5% para mais ou para menos); 
rotação lenta mínima de 2,80 rpm (com margem de 5% para mais ou para 

rotação máxima de 12.3 rpm (com margem de 5% para mais ou para 

capacidade mínima do tanque mínimo de 640 ml; 
Acompanhada de cinto de suporte duplo, óculos de proteção, kit chaves 
para roçadeira e manual de instrução em português. 

RCAS PRÉ APROVADAS - Stihl FS 380, 

EMPRESA DETENTORA:G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
47 

Marca UN

Carrinho para coleta de lixo com as seguintes características mínimas: 
capacidade de 100 litros, material de polietileno de alta densidade, 100% 
virgem, aditivado contra as ações dos raios UV, resistente ao frio, calor e 
produtos químicos. Com sistema de travamento com travas de ganchos de 
arraste, para travamento do recipiente. Estrutura metálica em aço de fundo 

óxido e pintura epóxi. Eixo em aço maciço, rodas pneumáticas com aro 

LAR 
PLÁSTICOS 

UN

 
Francisco Beltrão, 10 de agosto de 2021. 

Samantha Pecoits 
Sistema de Registro de Preços - SRP 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 50,00 738,93 


