
MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

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 futura e eventual aquisição de móveis e 

equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do 

Pregão Eletrônico nº119/2021

de 24 de março de 2022 a 23

ATA SRP Nº 252/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
EQUIPAMENTOS EIRELI.
CNPJ Nº 17.356.181/0001-96
Lote Item Código Descrição 

001 37 79411 PORTA BANNER  CARACTERÍSTICAS
Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, 
regulável de 0,97m (fechado) a 2,20m (totalmente aberto)  
Peso aproximado: 650gr  
Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura.
Garantia contra defeitos de fabricação.
03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

 
ATA SRP Nº 253/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 44.133.337/0001-42
Lote Item Código Descrição 

001 44 79418 TELEVISOR SMART 50”  CARACTERÍSTICAS:
- Smart TV 50 polegadas com acesso à internet.
- Tela LED. 
- Wi-Fi integrado. 
- Acesso à internet. 
- Resolução de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais –
- 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 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar ass
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

ATA SRP Nº 254/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 73.334.476/0001-32
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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 futura e eventual aquisição de móveis e 

equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do 

nº119/2021, decorrente do Pregão eletrônico nº 10/2022 com vigência 

23 de março de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI. 

96 
Marca UN

PORTA BANNER  CARACTERÍSTICAS 
Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, 
regulável de 0,97m (fechado) a 2,20m (totalmente aberto)   
Peso aproximado: 650gr   

Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER  

PROJEART UN

EMPRESA DETENTORA: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 
42 

Marca UN

TELEVISOR SMART 50”  CARACTERÍSTICAS: 
Smart TV 50 polegadas com acesso à internet. 

Resolução de imagem em HD. 
integrado. 
– 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. 

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.  

AOC UN

EMPRESA DETENTORA: CENTRO OESTE- COMERCIO DE MOVEIS
32 
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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 futura e eventual aquisição de móveis e 

equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do 

/2022 com vigência 

ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 5,00 241,39 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 6,00 2.825,00 

COMERCIO DE MOVEIS 
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Lote Item Código Descrição 

001 2 79375 APARELHO DE SOM TIPO MINI SYSTEM   CARACTERÍSTICAS:
- Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída 
para fone de ouvido. 
- Reprodução de mídia: MP3, CD, CD
- Rádio AM e FM. 
- Controle remoto. 
- Potência mínima: 20 w.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho)
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
- 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 t
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

001 5 79378 ARMÁRIO MULTIUSO   CARACTERÍSTICAS:
- Fabricado em MDP; 
- Cor branca; 
- Pintura UV alto brilho;
- Com duas portas com dobradiças para abertura frontal, com puxadores 
plásticos; 
- Parte interna com quatro prateleiras e espaço lateral;
- Na parte inferior do produto, quatro rodízios/rodinhas;
- Dimensões mínimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,
largura x 0,34m de profundidade;
- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo 
contratado.  
01 UN MEIO AMBIENTE 

001 16 79390 FERRO ELÉTRICO   CARACTERÍSTICAS:
- Ferro elétrico a vapor.
-Controle de temperatura.
- Cabo anatômico. 
- Indicador de tecidos. 
- Poupa botões. 
- Base em alumínio polido.
- Corpo em plástico. 
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, co
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.   

001 17 79391 FOGÃO DOMÉSTICO 4 QUEIMADORES CARACTERÍSTICAS:
- Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.
- Mesa em aço inox. 
- Acendimento automático da mesa.
- Sapatas niveladoras reguláveis.
- Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto
fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador 
deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles 
deverão estar identificados.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
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Marca UN

APARELHO DE SOM TIPO MINI SYSTEM   CARACTERÍSTICAS: 
Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída 

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

Potência mínima: 20 w. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

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.  

BOOMBOX UN

ARMÁRIO MULTIUSO   CARACTERÍSTICAS: 
 

Pintura UV alto brilho; 
Com duas portas com dobradiças para abertura frontal, com puxadores 

Parte interna com quatro prateleiras e espaço lateral; 
Na parte inferior do produto, quatro rodízios/rodinhas; 
Dimensões mínimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,60m de 

largura x 0,34m de profundidade; 
O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo 

01 UN MEIO AMBIENTE  

LUNASA UN

FERRO ELÉTRICO   CARACTERÍSTICAS: 
Ferro elétrico a vapor. 

temperatura. 

 

Base em alumínio polido. 

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. 

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.    

BRITANIA UN

FOGÃO DOMÉSTICO 4 QUEIMADORES CARACTERÍSTICAS: 
de quatro queimadores com um forno, alimentado por 

GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. 

Acendimento automático da mesa. 
Sapatas niveladoras reguláveis. 
Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e 

fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador 
deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles 
deverão estar identificados. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 

ATLAS UN

BELTRÃO 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 10,00 387,00 

UN 1,00 524,00 

UN 1,00 125,00 

UN 5,00 761,83 
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- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
- Acendimento automático.
- Com mínimo duas prateleiras, sendo 
- Com grill. 
- Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna.
- Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que 
impeça a saída de gás caso a chama se apague.
- Recobrimento especial das paredes inter
gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar).
- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças 
reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa 
permanecer aberta sem a apl
- Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das 
chamas. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar as
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UN SAÚDE     

001 21 79395 FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA 
CARACTERÍSTICAS: 
Freezer horizontal Capacidade mínima de 200 litros
- Sistema degelo 
- 01 tampa 
- 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 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
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
similar, equivalente ou de qualidade superior. 

001 30 79404 MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO  CARACTERÍSTICAS:
- 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) certificad
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede cre
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UM CRAS NORTE 
01 UM CREAS  

001 35 79409 MINI BERÇO CARACTERÍSTICAS 
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Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do 

CARACTERÍSTICAS DO FORNO 
Acendimento automático. 
Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. 

Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. 
Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que 

impeça a saída de gás caso a chama se apague. 
Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de 

gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). 
Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças 

reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa 
permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. 

Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das 

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. 

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -PEQUENO  
 

horizontal Capacidade mínima de 200 litros 

Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado 
Quatro pés com rodízios 
Dreno de gelo frontal 
Termostato de preferencialmente frontal 

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. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Electrolux H-222 sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior.  

MIDEA UN

MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO  CARACTERÍSTICAS: 

Possui sistema de lavagem por turbilhonamento 
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. 

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. 

 

SUGGAR UN

MINI BERÇO CARACTERÍSTICAS - Em MDF, TERNURINHA UN
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UN 3,00 2.420,00 

UN 4,00 650,00 

UN 20,00 440,00 
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- Com estrado em madeira.
-Com rodízio. 
- Dimensões aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. X 0,50 larg.
- Acompanhado de colchão de espuma antialérgica, densidade 18, nas 
dimensões 0,90x0,50x0,10.
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contrata
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 

001 40 79414 SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD 
KARAOKÊ  CARACTERÍSTICAS
Altura do suporte: 80cm (altura mínima) 180cm (altura máxima) em 
material(Tubos) de alumínio redondo, Diâmetros aproximado dos tubos: 
1 polegada e ¼, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada, Conexões e rodízios em 
Nylon 100%, parafusos de aperto Mo
fosco 
Dimensões / Aberto: Altura Máxima : 180cm / Mínima: 100cm
Abertura  prox.. dos pés100cm e tamanho  prox...das pernas: 60cm
Peso  prox.. 3 Kg 
*Bandeja 
Material: Aço Carbono, Acabamento com Tratamento Anti Corrosão e 
pintura Epóxi Eletrostática, com Medidas aproximadas  da Bandeja: 40 
cm x30 cm (L x P) e Capacidade de carga aproximada sobre a bandeja: 10 
kg 
*Itens inclusos: 
1 tripé 
2 bandejas + haste para a bandeja inferior
Fita de velcro para prender o projetor e o noteb
*Manual de instruções 
Pelo líquido aproximado 3 kg.
Garantia contra defeitos de fabricação.
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

ATA SRP Nº 255/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 43.337.798/0001-74
Lote Item Código Descrição 

001 6 79379 BALANÇA DIGITAL 30 KG   CARACTERÍSTICAS:
- Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e 
mostrador montado junto à base ou em coluna, com
de 30 kg. 
- 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 
- Produto Nacional. 
DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE
- Largura mínima: 275 mm.
- Profundidade mínima: 285 mm.
- Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).
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Com estrado em madeira. 

aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. X 0,50 larg. 
Acompanhado de colchão de espuma antialérgica, densidade 18, nas 

dimensões 0,90x0,50x0,10. 

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.  

SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD 
CARACTERÍSTICAS 

Altura do suporte: 80cm (altura mínima) 180cm (altura máxima) em 
material(Tubos) de alumínio redondo, Diâmetros aproximado dos tubos: 
1 polegada e ¼, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada, Conexões e rodízios em 
Nylon 100%, parafusos de aperto Modelo borboleta, na Cor Alumínio 

Dimensões / Aberto: Altura Máxima : 180cm / Mínima: 100cm 
Abertura  prox.. dos pés100cm e tamanho  prox...das pernas: 60cm 

Material: Aço Carbono, Acabamento com Tratamento Anti Corrosão e 
tura Epóxi Eletrostática, com Medidas aproximadas  da Bandeja: 40 

cm x30 cm (L x P) e Capacidade de carga aproximada sobre a bandeja: 10 

2 bandejas + haste para a bandeja inferior 
Fita de velcro para prender o projetor e o notebook 

 
Pelo líquido aproximado 3 kg. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER  

IBOX UN

EMPRESA DETENTORA: CHC ORGANIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA.
74 

Marca UN

BALANÇA DIGITAL 30 KG   CARACTERÍSTICAS: 
Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e 

mostrador montado junto à base ou em coluna, com capacidade mínima 

Selo e lacre de calibração do INMETRO. 
Plataforma em aço inoxidável. 
Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou 

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

 
Desligamento automático. 
Deve possuir teclas de Zero e Tara. 
Pés reguláveis de borracha. 
Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
ão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do 

Classificação do INMETRO – A. 
 

DIMENSÕES MÍNIMAS E CAPACIDADE 
ínima: 275 mm. 

Profundidade mínima: 285 mm. 
Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). 

RAMUZA UN

BELTRÃO 
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UN 1,00 480,75 

CHC ORGANIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA. 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 5,00 773,99 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

ATA SRP Nº 256/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 11.142.525/0001-88
Lote Item Código Descrição 

001 1 79374 ACORDEON DE 8 BAIXOS  CARACTERÍSTICAS:
- Palheta em aço inoxidável;
- 22 teclas com mecanismo de resposta aprimorado;
- Estrutura reforçada em madeira nobre (madeira de lei);
- Acabamento Refinado 
- Fole com revestimento em linho e couro;
- Limitadores das válvulas em cobre;
- Válvulas em couro natural;
- Cantoneiras externas do fole em metal;
- Com bag reforçado e alças;
- Cor: Preto; 
- Dimensões aproximadas: 24,5 × 20,5 × 32 cm;
- Peso aproximado: 2,5 kg.
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER   

ATA SRP Nº 257/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 44.265.382/0001-50
Lote Item Código Descrição 

001 20 79394 FORNO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS:
- Forno industrial a gás mínimo 200 litros
- 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 
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 peç
Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

001 29 79403 MÁQUINA ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 

uita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.  

 

EMPRESA DETENTORA: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME 
88 

Marca UN

ACORDEON DE 8 BAIXOS  CARACTERÍSTICAS: 
Palheta em aço inoxidável; 

mecanismo de resposta aprimorado; 
Estrutura reforçada em madeira nobre (madeira de lei); 
Acabamento Refinado – Alto Brilho; 
Fole com revestimento em linho e couro; 
Limitadores das válvulas em cobre; 
Válvulas em couro natural; 

as do fole em metal; 
Com bag reforçado e alças; 

Dimensões aproximadas: 24,5 × 20,5 × 32 cm; 
Peso aproximado: 2,5 kg. 

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. 
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER    

MICHAEL UN

EMPRESA DETENTORA: COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL
50 

Marca UN

FORNO INDUSTRIAL A GÁS CARACTERÍSTICAS: 
Forno industrial a gás mínimo 200 litros 

internas. 
Corpo e guilhotina pintados e frente em inox. 

Visor em vidro temperado. 
Com funções de assado e cozimento. 
Com termômetro de controle de temperatura. 
Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular. 

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. 

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 PROGÁS/ VENÂNCIO, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.  

PROGAS UN

MÁQUINA ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS: INOVAMAQ UN

BELTRÃO 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 1,00 2.100,00 

COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 5,00 2.050,18 

UN 1,00 1.086,21 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

Com produção de 2 a 3 algodões por 
de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por 
abastecimento (12 Algodões pequenos), com tampa em policarbonato 
transparente, cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, BIVOLT 
AUTOMATICO, gabinete em aço inox po
Painel de controle completo, Interruptores motor (Geral Emergência), 
resistência (Partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o 
aquecimento 
Dados técnicos Mínimos:
-Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora
-Tensão: 127v ou 220v BIVOLT AUTOMATICO Frequência 50/60 Hz
-Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 Kw/Hora
-Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm
-Peso Liquido aproximado: 8,5 Kg 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 25x Palito de Pinho de 40cm.
- 25x Saquinhos 15x45cm.
- 25x Amarrilhos (Araminho).
- 1x Funil em PP nº15 (Saquinhos 15x45).
- 1x Tampinha de proteção da turbina
- 1x Fusível reserva 10ª X 250V
- 2x Escovas Sobressalentes
- 1x Manual e certificado de Garantia.
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.
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

ATA SRP Nº 258/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
LTDA 
CNPJ Nº 24.419.569/0001-54
Lote Item Código Descrição 

001 23 79397 FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL  CARACTERÍSTICAS
- Capacidade para 7 litros de óleo
- Aro inox 
- Com termostato 
- Cesto em arame industrial estanhado para fritura
- Tacho esmaltado 
- Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor alfanumérico.
- Resistência elétrica em tubo inoxidável
- Potência da resistência mínima 3000 w
- Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, painel 
elétrico.  
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
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 assistên
garantia, substituindo as peças com defeito. 

001 48 79422 CADEIRA INFANTIL VEICULAR 
do grupo 2 e 3 (de15 a 36kg 
- De 15 a 36 kg; 
- Apoio de braços e base fechada para 
- Reclinável, com duas posições;
- Apoio de cabeça removível e regulável;
- Base de cadeirinha para automóveis, pode ser usada como assento de 
elevação estilo booster retirando a parte do encosto
- Tecido removível e lavável;

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
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Com produção de 2 a 3 algodões por minuto, equipada com uma turbina 
de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Grs de açúcar por 
abastecimento (12 Algodões pequenos), com tampa em policarbonato 
transparente, cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, BIVOLT 
AUTOMATICO, gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes, 
Painel de controle completo, Interruptores motor (Geral Emergência), 
resistência (Partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o 

Dados técnicos Mínimos: 
Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora 

o: 127v ou 220v BIVOLT AUTOMATICO Frequência 50/60 Hz 
Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 Kw/Hora 
Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm 
Peso Liquido aproximado: 8,5 Kg  

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
25x Palito de Pinho de 40cm. 

5x Saquinhos 15x45cm. 
25x Amarrilhos (Araminho). 
1x Funil em PP nº15 (Saquinhos 15x45). 
1x Tampinha de proteção da turbina 
1x Fusível reserva 10ª X 250V 
2x Escovas Sobressalentes 
1x Manual e certificado de Garantia. 

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. 

OFICINA ADELIRIA MEURER  

EMPRESA DETENTORA: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES 

54 
Marca UN

ELÉTRICA INDUSTRIAL  CARACTERÍSTICAS 
Capacidade para 7 litros de óleo 

Cesto em arame industrial estanhado para fritura 

Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor alfanumérico. 
elétrica em tubo inoxidável 

Potência da resistência mínima 3000 w 
Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, painel 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

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.  

SM UN

CADEIRA INFANTIL VEICULAR - Dispositivo de retenção para crianças 
do grupo 2 e 3 (de15 a 36kg  

Apoio de braços e base fechada para proteger o banco do carro; 
Reclinável, com duas posições; 
Apoio de cabeça removível e regulável; 
Base de cadeirinha para automóveis, pode ser usada como assento de 

elevação estilo booster retirando a parte do encosto 
Tecido removível e lavável; 

STYLL 
BABY 

UN

BELTRÃO 
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DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 2,00 568,99 

UN 15,00 531,99 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

- Estrutura do assento em plástico injetado de alta resistência;
- Utiliza o cinto de segurança do veículo
- Registro no INMETRO;
- Cor predominante escura; 

ATA SRP Nº 259/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 05.462.543/0001-44
Lote Item Código Descrição 

001 10 79383 CAIXA DE SOM ACÚSTICA 200 W  CARACTERÍSTICAS:
- Potência RMS  total = 200w (af =125 + drive = 75w).
- Potência RMS admissível 
- 2 vias com 1 alto falante de 15” e driver 1” de titânio.
- Impedância nominal 8hms.
- 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 p
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 

001 11 79384 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W  CARACTERÍSTICAS:
- 600 watts de potência.
- Conexões bluetooth. 
- Entrada usb, cartão de memória, rádio AM/FM, entrada auxiliar e 
conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. 
- Com alça retrátil e rodas.
- Acompanha microfone sem fio.
- Bateria interna. 
- Efeito eco para microfone, função rec : grava no pen drive ou no sdcard 
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
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.
02 UN SENSIBILIZAR   

001 12 79385 CAIXA DE SOM MULTI
- Potência em RMS 50 W.
- Alimentação: voltagem automática/ SPS (fonte inteligente) 90
50/60hz. 
- Switching alto falante: 1woofer de 8” coaxial.
- Entrada usb, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar 
iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou 
microfone. 
- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) 
impedância auxiliar (stereo) 5,2k ohms, impedân
ohms.  
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 d
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência Multilaser, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior.   

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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strutura do assento em plástico injetado de alta resistência; 
Utiliza o cinto de segurança do veículo 
Registro no INMETRO; 
Cor predominante escura;  

EMPRESA DETENTORA: EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS 
44 

Marca UN

CAIXA DE SOM ACÚSTICA 200 W  CARACTERÍSTICAS: 
Potência RMS  total = 200w (af =125 + drive = 75w). 
Potência RMS admissível – 125w. 

alto falante de 15” e driver 1” de titânio. 
Impedância nominal 8hms. 
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. 

técnica em Francisco Beltrão e região. 

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.  

MULTILASER UN

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W  CARACTERÍSTICAS: 
watts de potência. 

 
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. 

microfone, função rec : grava no pen drive ou no sdcard 
o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco). 

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. 

ILIZAR    

MULTILASER UN

CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W CARACTERÍSTICAS: 
Potência em RMS 50 W. 
Alimentação: voltagem automática/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 

Switching alto falante: 1woofer de 8” coaxial. 
usb, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar – 

iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou 

Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) 
impedância auxiliar (stereo) 5,2k ohms, impedância do alto falante 12k 

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.    

MULTILASER UN

BELTRÃO 
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EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 3,00 450,00 

UN 3,00 861,43 

UN 5,00 216,07 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

ATA SRP Nº 260/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 02.995.568/0001-15
Lote Item Código Descrição 

001 15 79389 CHALEIRA ELÉTRICA 1,7L INOX  CARACTERÍSTICAS:
- Material Aço Inox e Plástico.
- Cor Preta / Inox. 
-  Potência: 1000W; 
- Alça Térmica,  
- Base Antiderrapante.
- Com capacidade para 1,7L.
- Com desligamento Automático 
- Desligamento automático ao ferver, tampa com trava de segurança.
- Luz indicadora de funcionamento.
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
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.
01 UN HABITAÇÃO 
20 EDUCAÇÃO - EJA 

001 34 79408 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS CARACTERÍSTICAS 
Forno de 1 prox. 1ndas
- Volume mínimo: 30 litros.
- Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó, na 
- Iluminação interna. 
- Painel de controle digital com funções pré
- 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 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência ELECTROLUX, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior.
01 UM SENSIBILIZAR
01 UM HABITAÇÃO 
09 UM SAUDE  
02 UM MEIO AMBIENTE 

001 38 79412 SANDUICHEIRA ELÉTRICA   CARACTERÍSTICAS
Elétrica, em material plástico e alumínio, capacidade para 02 (dois) 
Sanduíches por Vez, chapas que esquentam dos dois lados ao mesmo 
tempo, placas antiaderentes, com garantia de 1 ano.
01 UM CASA DE PASSAGEM 

001 43 79417 TELEFONE COM FIO  CARACTERÍSTICAS
 -3 funções: flash, rediscagem e mudo.
- 3 volumes de campainha.
- 2 timbres de campainha.
- Operação de chave de bloqueio.
- Sinalização de linha: pulso e tom. 
- Consumo zero de energia.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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EMPRESA DETENTORA: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA 
15 

Marca UN

CHALEIRA ELÉTRICA 1,7L INOX  CARACTERÍSTICAS: 
Material Aço Inox e Plástico. 

Antiderrapante. 
Com capacidade para 1,7L. 
Com desligamento Automático  
Desligamento automático ao ferver, tampa com trava de segurança. 
Luz indicadora de funcionamento. 

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. 
01 UN HABITAÇÃO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

EJA  

QUANTA UN

MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS CARACTERÍSTICAS - 
Forno de 1 prox. 1ndas 

Volume mínimo: 30 litros. 
Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e 

externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
 

Painel de controle digital com funções pré-programadas. 

Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 

o 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. 
do INMETRO – A 

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 

stituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência ELECTROLUX, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 
01 UM SENSIBILIZAR 
01 UM HABITAÇÃO – PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA 

02 UM MEIO AMBIENTE  

MIDEA UN

SANDUICHEIRA ELÉTRICA   CARACTERÍSTICAS 
Elétrica, em material plástico e alumínio, capacidade para 02 (dois) 
Sanduíches por Vez, chapas que esquentam dos dois lados ao mesmo 
tempo, placas antiaderentes, com garantia de 1 ano. 
01 UM CASA DE PASSAGEM  

CADENCE UN

TELEFONE COM FIO  CARACTERÍSTICAS 
3 funções: flash, rediscagem e mudo. 
3 volumes de campainha. 
2 timbres de campainha. 
Operação de chave de bloqueio. 
Sinalização de linha: pulso e tom.  
Consumo zero de energia. 

INTELBRAS UN

BELTRÃO 
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UN 25,00 85,00 

UN 20,00 730,00 
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- Voltagem: 110v. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, duran
garantia, substituindo as peças com defeito. 

 
ATA SRP Nº 261/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 40.811.541/0001-14
Lote Item Código Descrição 

001 25 79399 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA  
CARACTERÍSTICAS
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 
“frostfree” com capacidade mínima de 300litros.
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE
*Dimensão condicionada ao projeto de 
espaço disponível para a instalação do equipamento.
- Largura máxima: 620mm.
- Capacidade total: mínima de 300litros.
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador).
- Refrigerador vertical combinado, 
- 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 re
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 acondicio
ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético.
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
- Sistema de degelo “frosfree”.
- 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 I
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada 
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior.
01 UN CRAS PADRE ULRICO
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE 

ATA SRP Nº 262/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 42.579.294/0001-06
Lote Item Código Descrição 

001 19 79393 FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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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.  

EMPRESA DETENTORA: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
14 

Marca UN

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA  
CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 
“frostfree” com capacidade mínima de 300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao 
espaço disponível para a instalação do equipamento. 

Largura máxima: 620mm. 
Capacidade total: mínima de 300litros. 
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 

Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras 

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. 

tema de degelo “frosfree”. 
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. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 

01 UN MEIO AMBIENTE  

CONSUL UN

EMPRESA DETENTORA: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI 
06 

Marca UN

FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS - Mínimo 44 litros. FISCHER UN

BELTRÃO 
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FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 10,00 2.550,80 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 10,00 656,26 
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- 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 
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
garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência FISCHER, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 

001 22 79396 FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO   
Freezer vertical comercial tripla ação com capacidade mínima de 500 
litros.  
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
- Largura máxima: 675 mm.
- Capacidade total mínima: 500 litros.
- Uma porta. 
- Temperatura de operação: entre 
- Tripla ação: chave seletora para as funções: refrigerador, conservador ou 
freezer. 
- Desempenho profissional com compressor de alta eficiência e 
condensador helicoidal.
- Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.
- Três prateleiras removíveis e reguláveis.
- Sistema de fechamento hermético.
- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, 
- 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 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entreg
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com defeito.
Modelo de referência METALFRIO, sendo a
similar, equivalente ou de qualidade superior. 

001 26 79400 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG  
CARACTERÍSTICAS: 
- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.
DIMENSÕES BÁSICAS E 
- Capacidade mínima: 11kg.
- 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 
programas de lavagem e/ou funções pré
de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser 
identificadas. 
- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga.
- Programação para diferentes tipos de
- Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem.
- Mínimo três níveis de água

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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timer e aviso sonoro. 
Com controle de temperatura com termostato automático compreendido 

Função grill/dourador. 
Gabinete interno autolimpante. 
Grade removível e cromada. 
Bandeja coletora de resíduos. 

Classificação do INMETRO – A. 

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 FISCHER, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior.  

FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO   CARACTERÍSTICAS 
Freezer vertical comercial tripla ação com capacidade mínima de 500 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
Largura máxima: 675 mm. 
Capacidade total mínima: 500 litros. 

Temperatura de operação: entre -18°C e+8°. 
ação: chave seletora para as funções: refrigerador, conservador ou 

Desempenho profissional com compressor de alta eficiência e 
condensador helicoidal. 

Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 
Três prateleiras removíveis e reguláveis. 

de fechamento hermético. 
Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 

 
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. 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período 
da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência METALFRIO, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior.  

METALFRIO UN

LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG  
 

Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 

Capacidade mínima: 11kg. 
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 
de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser 

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 

COLORMAQ UN
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- 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 c
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 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entreg
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
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.
13 UN SAUDE  

001 27 79401 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG  
CARACTERÍSTICAS 
- Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor 
- Capacidade mínima: 16kg.
- 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 seletore
programas de lavagem e/ou funções pré
de água, enxágue 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 
(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 comp
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 
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 def
Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.
01 UM CASA DE PASSAGEM 

 
ATA SRP Nº 263/2022 
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Filtro para retenção de fiapos 
Dispenser para sabão  
Dispenser para amaciante 
Dispenser para alvejante 

rno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP 

Acesso ao cesto pela parte superior da máquina 
 

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. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 

LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG  
 

Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. 
Capacidade mínima: 16kg. 
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 
de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser 

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. 

Filtro para retenção de fiapos. 
Dispenser para sabão. 
Dispenser para amaciante. 
Dispenser para alvejante 
Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP 

Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
 

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. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
01 UM CASA DE PASSAGEM  

ELECTROLUX UN
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EMPRESA DETENTORA: 
ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA
CNPJ Nº 16.914.559/0001-67
Lote Item Código Descrição 

001 14 79388 CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS CARACTERÍSTICAS:
- 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.
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100%
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 polid
- 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, 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. 

 
ATA SRP Nº 264/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
- ME 
CNPJ Nº 14.643.102/0001-30
Lote Item Código Descrição 

001 3 79376 APRESENTADOR MULTIMÍDIA  CARACTERÍSTICAS:
- Sem Fio, alcance de 15M;
- Frequência 2.4 gHz 
- Com laser; 
- Mini receptor USB Plugand Play;
- Design anatômico; 
- Indicador de nível de bateria;
- Botões On/Off, Vol+/Vol
preta, ESC, - Compatível com Power Point, Media Player e outros;
- Alimentação 02 pilhas AAA;
- Sistema operacional: XP / VISTA / 7 / 10;
- Cor Preto; 
-Dimensões aproximadas 130 x 38 x 28 mm;
- Peso aproximado 49 g.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01 EDUCAÇÃO    

ATA SRP Nº 265/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
QUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 40.965.390/0001-59
Lote Item Código Descrição 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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EMPRESA DETENTORA: G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA
ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 

67 
Marca UN

CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS CARACTERÍSTICAS: 
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. 
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 

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. 

Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em 
tratamento antifurto incorporado. Com medida de 

Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
uipamento. 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.  

G 
PLÁSTICOS 

UN

EMPRESA DETENTORA: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

30 
Marca UN

APRESENTADOR MULTIMÍDIA  CARACTERÍSTICAS: 
Sem Fio, alcance de 15M; 

 

Mini receptor USB Plugand Play; 
 

Indicador de nível de bateria; 
Botões On/Off, Vol+/Vol-, Avançar, pag/Retroceder, page, Play, Tela 

Compatível com Power Point, Media Player e outros; 
Alimentação 02 pilhas AAA; 

ma operacional: XP / VISTA / 7 / 10; 

Dimensões aproximadas 130 x 38 x 28 mm; 
Peso aproximado 49 g. 

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 
01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

MEGA TG UN

EMPRESA DETENTORA: L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E 

59 
Marca UN

BELTRÃO 
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G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 5,00 330,00 

RIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 3,00 99,89 

L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E 

UN Quant. Valor unitário 
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001 39 79413 SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG  CARACTERÍSTICAS
- 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.
- 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 inter
- 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
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
 
- Classificação do INMETRO 
 
GARANTIA 
 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integra
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.
01 UM CASA DE PASSAGEM 

 
ATA SRP Nº 266/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº 37.000.324/0001-30
Lote Item Código Descrição 

001 36 79410 PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE 
CARACTERÍSTICAS
*Potência mínima 
- Programa Musical*: 100W;
- Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par)
*Woofer 
- Diâmetro nominal aproximado: 152mm;
- Material do Cone: Polipropileno;
- Material da Borda: Borracha nitrílica.
*Tweeter 
- Diâmetro mínimo: 19mm;
- Material do Diafragma: Pei;
- Material do Conjunto Magnético: Ferrite.
*Gabinete 
- Tipo: Refletor de graves;
- Material: Abs. 
- Impedância Nominal: 8º;

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG  CARACTERÍSTICAS 
automática, tipo piso, de uso doméstico na cor 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
Largura máxima: 600 mm. 
Profundidade máxima: 600 mm. 
Capacidade mínima: 10kg. 
Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço 

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 

Motor de rotação auto reversível. 
Tubo flexível e/ou direcionador de ar. 
Sapatas niveladoras. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 

Classificação do INMETRO – A. 

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. 
01 UM CASA DE PASSAGEM  

MIDEA UN

EMPRESA DETENTORA: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E 
 

30 
Marca UN

PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE – PAREDE  
CARACTERÍSTICAS 

Programa Musical*: 100W; 
Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par) 

Diâmetro nominal aproximado: 152mm; 
Material do Cone: Polipropileno; 
Material da Borda: Borracha nitrílica. 

Diâmetro mínimo: 19mm; 
Material do Diafragma: Pei; 
Material do Conjunto Magnético: Ferrite. 

Tipo: Refletor de graves; 

Impedância Nominal: 8º; 

FRAHM UN

BELTRÃO 
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R$ 

UN 3,00 1.892,95 

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 3,00 752,48 
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- Sensibilidade (1W/1m): 90Db Spl;
- Resposta de Frequência mínima: 85Hz
- Conexão: Bornes; 
- Dimensões aproximadas: (A x L x 
- Peso líquido aproximado: 3,225kg.
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 assis
garantia, substituindo as peças com defeito.
03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

 
ATA SRP Nº 267/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 20.953.739/0001-25
Lote Item Código Descrição 

001 18 79392 FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET CARACTERÍSTICAS
- Para PC, Telefone, Sobre a orelha;
- Haste ajustável e com Fio;
-Fone de ouvido estéreo;
- Tipo do plug: p2 3,5 mm.
- Material: composição interna (cobre), 
borracha) 
- Resposta de frequência mínima: 20 hz ~ 20 khz
- Taxa de força mínima: 100 mw.
- Tamanho aproximado: Altura (cm): 18, Comprimento (cm): 6, Largura 
cm): 21.5. 
Garantia contra defeitos de fabricação.
20 UN ESCOLA OFICINA 

001 41 79415 SUPORTE PROJETOR PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL  
CARACTERÍSTICAS
Suporte para projetores, com braço prolongador incluso que permite 
inclinação e rotação, Movimentos de Inclinação e Rotação, com 
do Teto: Mínima: 248 mm 
Distância da Parede: Mínima: 188 mm 
845 mm, Inclinação: 15°, Articulação: 360°, o que possibilita ser instalado 
no teto ou na parede.
Com engate rápido de fácil instalação
tubo. 
* Dados técnicos: 
Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Aço Carbono, Pintura 
Eletrostática, Carga Máxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compatível 
com todos os modelos.
*Conteúdo da Embalagem:
1 Suporte para Projetor
1 Kit de Parafusos 
1 Manual de instruções
Garantia contra defeitos de fabricação.
03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

ATA SRP Nº 268/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 14.313.995/0001-55
Lote Item Código Descrição 

001 45 79419 CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO 
rotomoldado. 
- Isolamento em PU injetado.
- Saída para escoamento de líquido.
- Capacidade entre 190 litros e 
- Cor preta ou azul. 
03 UN EDUCAÇÃO  

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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Sensibilidade (1W/1m): 90Db Spl; 
Resposta de Frequência mínima: 85Hz-20kHz; 

Dimensões aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm; 
Peso líquido aproximado: 3,225kg. 

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. 
03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER  

EMPRESA DETENTORA: PAGNAN & BACHES LTDA 
25 

Marca UN

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET CARACTERÍSTICAS 
Para PC, Telefone, Sobre a orelha; 
Haste ajustável e com Fio; 

Fone de ouvido estéreo; 
Tipo do plug: p2 3,5 mm. 
Material: composição interna (cobre), composição externa (ABS e 

Resposta de frequência mínima: 20 hz ~ 20 khz 
Taxa de força mínima: 100 mw. 
Tamanho aproximado: Altura (cm): 18, Comprimento (cm): 6, Largura 

Garantia contra defeitos de fabricação. 
20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER  

C3 TECH UN

SUPORTE PROJETOR PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL  
CARACTERÍSTICAS 
Suporte para projetores, com braço prolongador incluso que permite 
inclinação e rotação, Movimentos de Inclinação e Rotação, com distância 
do Teto: Mínima: 248 mm – Máxima: 905 mm 
Distância da Parede: Mínima: 188 mm – Intermediária: 592 mm – Máxima: 
845 mm, Inclinação: 15°, Articulação: 360°, o que possibilita ser instalado 
no teto ou na parede. 
Com engate rápido de fácil instalação – Os fios passam por dentro do 

Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Aço Carbono, Pintura 
Eletrostática, Carga Máxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compatível 
com todos os modelos. 
*Conteúdo da Embalagem: 

Projetor 

1 Manual de instruções 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
03 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER  

ARTFLEX 
SUPORTES 

UN

EMPRESA DETENTORA: POLO REPRESENTAÇÕES LTDA 
55 

Marca UN

CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO - Fabricada em plástico polietileno 

Isolamento em PU injetado. 
Saída para escoamento de líquido. 
Capacidade entre 190 litros e 360litros 

 

ZEROGRAU UN

BELTRÃO 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 20,00 63,45 

UN 3,00 169,00 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 3,00 1.364,46 
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ATA SRP Nº 269/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 33.456.016/0001-62
Lote Item Código Descrição 

001 42 79416 TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS CARACTERÍSTICAS 
Polegadas da tela  
- Área de projeção branca, Tecido Matte White (verso preto), com das 
bordas Preta. 
- Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W.
- Com controle remoto sem fio.
Medidas aproximadas
Medidas aproximadas do produto: 225 UM x 8 (A) x 7,8 (L) cm
Peso aproximado do produto 7 Kg.
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
02 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UM EDUCAÇÃO 

ATA SRP Nº 270/2022 
EMPRESA DETENTORA:
MUSICAIS LTDA 
CNPJ Nº 17.845.549/0001-80
Lote Item Código Descrição 

001 31 79405 MESA DE SOM COM INTERFECE DE AUDIO USB E BLUETOOTH 
(PRARADIO)  CARACTERÍSTICAS:
Tipo de console: notebook, alimentação: Corrente elétrica,USB, Com 
alimentação fantasma, Com efeitos (Delay, Repeat), com Conectores  02 
combo XLR-jack 6.3 mm in,1 linejack L/R 6.3 mm in,1 stereo RCA L/Rin, 1 
mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 i
phonejack, mínimo 04 canais, Conectividade por Bluetooth, Com 
equalizador,   prox. de 2 buses,  prox. de 2 canais estéreos, mínimo de 
Resposta em frequência 20 Hz 
STEREO P-10),Equalizador 2 bandas por 
de ganho por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, 
Formato de Áudio:MP3, WMA, WAV
Bluetooth,Gravação direta via USB, Interface para PC.
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
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.
01 UM CEJU  

 
ATA SRP Nº 271/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 34.091.197/0001-33
Lote Item Código Descrição 

001 4 79377 AQUECEDOR A ÓLEO PORTÁTIL  CARACTERÍSTICAS:
- Sistema de aquecimento com óleo em câmara 
oxigênio e economiza energia;
- Seletor de potências, 
- Guarda-fio, cabo plugue e suportes;
- Com rodas para movimentação;
- Com potência mínima de 1500 W com 03 níveis de aquecimento;
- Em material Polipropileno;

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

EMPRESA DETENTORA: RAUL MUELLER SCHRAMM 
62 

Marca UN

TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS CARACTERÍSTICAS - 100 

Área de projeção branca, Tecido Matte White (verso preto), com das 

Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W. 
Com controle remoto sem fio. 

Medidas aproximadas da área de projeção: 203 UM x 152 (A) cm 
Medidas aproximadas do produto: 225 UM x 8 (A) x 7,8 (L) cm 
Peso aproximado do produto 7 Kg. 

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. 
02 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 
01 UM EDUCAÇÃO  

TES UN

DETENTORA: SUN MUSIC ARARAQUARA – INSTRUMENTOS 

80 
Marca UN

MESA DE SOM COM INTERFECE DE AUDIO USB E BLUETOOTH 
(PRARADIO)  CARACTERÍSTICAS: 

console: notebook, alimentação: Corrente elétrica,USB, Com 
alimentação fantasma, Com efeitos (Delay, Repeat), com Conectores  02 

jack 6.3 mm in,1 linejack L/R 6.3 mm in,1 stereo RCA L/Rin, 1 
mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 interface USB,1 
phonejack, mínimo 04 canais, Conectividade por Bluetooth, Com 
equalizador,   prox. de 2 buses,  prox. de 2 canais estéreos, mínimo de 
Resposta em frequência 20 Hz – 20 kHz,04 canais (02 combos mono / 02 

10),Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste 
de ganho por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, 
Formato de Áudio:MP3, WMA, WAV 
Bluetooth,Gravação direta via USB, Interface para PC. 

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. 

SOUNDVOICE UN

EMPRESA DETENTORA: TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA 
33 

Marca UN

AQUECEDOR A ÓLEO PORTÁTIL  CARACTERÍSTICAS: 
Sistema de aquecimento com óleo em câmara blindada que não queima 

oxigênio e economiza energia; 
Seletor de potências,  

fio, cabo plugue e suportes; 
Com rodas para movimentação; 
Com potência mínima de 1500 W com 03 níveis de aquecimento; 
Em material Polipropileno; 

MONDIAL UN

BELTRÃO 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 3,00 1.034,99 

INSTRUMENTOS 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 1,00 847,99 

TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 2,00 567,00 
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- Certificação do INMETRO;
- Controle de temperatura por termostato;
- Sistema de segurança 360º;
- 110 Volts. 
- Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 29 x 60 x 40 cm;
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.
02 UN CASA DE PASSAGEM   

001 8 79381 BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS  CARACTERÍSTICAS:
- Capacidade mínima para 4 litros.
- 5 velocidades. 
- Tigela com capacidade mínima 4 l.
- 3 batedores. 
- Basculamento. 
- Potência mínima do motor 300 w.
- Voltagem: 110v. 
- Garantia mínima de 12 meses.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
- 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.
01 UN SENSIBILIZAR
01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER 

001 33 79407 MICROFONE COM FIO  CARACTERÍSTICAS
Microfone profissional supercardióide com cabo, cachimbo e bag.
Padrão polar unidirecional supercardioide; Resposta de frequência 50 Hz 
a 16 kHz; Filtro anti-puff’; Globo sólido com proteção em aço; 
3m; Caixa para transporte; Sensibilidade 94db; Aplicação vocal e 
instrumentos; Impedância 600 Ohms; Peso aproximado de 250g.
Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo;com garantia de 1 ano.
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
02 UM SENSIBILIZAR

 
ATA SRP Nº 272/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 10.261.012/0001-23
Lote Item Código Descrição 

001 46 79420 TAPETE SANITIZANTE 
- Com resistência química
- Volume mínimo de produto sanitizante de 1,0l/m²;
- Material antiderrapante;
- Lavável; 
- Anti-chama; 
- Com bordas vedantes que impedem o vazamento do líquido aplicado;
- Tamanho mínimo 80 x 60 cm; 

ATA SRP Nº 273/2022 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 18.770.897/0001-06
Lote Item Código Descrição 

001 13 79386 CAMA DE SOLTEIRO  CARACTERÍSTICAS:
- Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus
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INMETRO; 
Controle de temperatura por termostato; 
Sistema de segurança 360º; 

Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 29 x 60 x 40 cm; 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
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. 
02 UN CASA DE PASSAGEM    

PLANETÁRIA 4 LITROS  CARACTERÍSTICAS: 
Capacidade mínima para 4 litros. 

Tigela com capacidade mínima 4 l. 

Potência mínima do motor 300 w. 

Garantia mínima de 12 meses. 
e 220V, conforme demanda. 

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 

Classificação do INMETRO – A. 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
ento. 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. 
01 UN SENSIBILIZAR 
01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER  

MONDIAL UN

MICROFONE COM FIO  CARACTERÍSTICAS 
Microfone profissional supercardióide com cabo, cachimbo e bag. 
Padrão polar unidirecional supercardioide; Resposta de frequência 50 Hz 

puff’; Globo sólido com proteção em aço; com cabo de 
3m; Caixa para transporte; Sensibilidade 94db; Aplicação vocal e 
instrumentos; Impedância 600 Ohms; Peso aproximado de 250g. 
Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo;com garantia de 1 ano. 
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 
02 UM SENSIBILIZAR  

LESON UN

EMPRESA DETENTORA: TIE TAPETES - EIRELI 
23 

Marca UN

TAPETE SANITIZANTE - Confeccionado em borracha vinílica sintética; 
Com resistência química 
Volume mínimo de produto sanitizante de 1,0l/m²; 
Material antiderrapante; 

Com bordas vedantes que impedem o vazamento do líquido aplicado; 
Tamanho mínimo 80 x 60 cm;  

KAPAZI UN

EMPRESA DETENTORA: V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS - ME 
06 

Marca UN

CAMA DE SOLTEIRO  CARACTERÍSTICAS: 
Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus 

PRIMOART UN
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UN 2,00 399,00 

UN 3,00 115,00 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 50,00 48,79 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 30,00 478,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

- Cor: Mogno ou Marrom
- Descrição do Tamanho:
- Altura: 100 cm  
- Largura: 100 cm  
- Profundidade 206 cm
- Montagem inclusa 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.
30 UN SAUDE  

001 28 79402 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO  CARACTERÍSTICAS
-Mínimo 5 velocidades.
-Copo em plástico de no mínimo 2 l.
-Potência mínima de 700 w.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a 
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.
05 UM SAÚDE   

001 32 79406 MESA DOBRÁVEL EM MADEIRA CARACTERÍSTICAS Mesa dobrável 
com estrutura fabricada em madeira maciça (eucalipto) e tampo em 
MDFULTRA NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobrável no 
comprimento do produto. Medidas do 
0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser entregue 
montado, ou montado no local pelo contratado.
02 UM MEIO AMBIENTE 

001 47 79421 BEBÊ CONFORTO - Cadeira tipo bebê conforto que 
- Registro no INMETRO;
- Cinto de segurança de cinco pontos;
- Protetores contra impacto da cabeça e ombros;
- Cor predominante escura; 

Francisco Beltrão, 2
 
 

Alex Bruno Chies                                       
Sistema de Registro de Preços 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

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

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

Cor: Mogno ou Marrom 
Descrição do Tamanho: 

Profundidade 206 cm 
 

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. 

LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO  CARACTERÍSTICAS 
Mínimo 5 velocidades. 
Copo em plástico de no mínimo 2 l. 
Potência mínima de 700 w. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Classificação do INMETRO – A. 

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. 

MONDIAL UN

MESA DOBRÁVEL EM MADEIRA CARACTERÍSTICAS Mesa dobrável 
com estrutura fabricada em madeira maciça (eucalipto) e tampo em 
MDFULTRA NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobrável no 
comprimento do produto. Medidas do produto: 1,20m de comprimento x 
0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser entregue 
montado, ou montado no local pelo contratado. 
02 UM MEIO AMBIENTE – ECOMUSEU 

BRITZ UN

Cadeira tipo bebê conforto que atenda até 13 kg; 
Registro no INMETRO; 
Cinto de segurança de cinco pontos; 
Protetores contra impacto da cabeça e ombros; 
Cor predominante escura;  

TUTTIBABY UN

 
Francisco Beltrão, 29 de março de 2022. 

Alex Bruno Chies                                       Antonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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UN 10,00 147,00 

UN 2,00 491,73 

UN 20,00 268,00 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 


