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RELATÓRIO DE AMOSTRAS 2 

PREGÃO ELETRÔNICO 

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. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
 
OBJETO:  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. 

 

 

Item Especificação MARCA EMPRESA SITUAÇÃO 

10 CAIXA DE SOM ACÚSTICA 200 W  
CARACTERÍSTICAS: 
- Potência RMS  total = 200w (af =125 + drive = 75w). 
- Potência RMS admissível – 125w. 
- 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 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 

MULTILASER EASY TECH INFORMÁTICA APROVADO 

11 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 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. 
02 UN SENSIBILIZAR   

MULTILASER EASY TECH INFORMÁTICA APROVADO 

13 CAMA DE SOLTEIRO  
CARACTERÍSTICAS: 
- Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus 
- 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 dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. 

PRIMOART V A OTONNI APROVADO 
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30 UN SAUDE 

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

PROGÁS COMERCIAL FIDUCIA APROVADO 

26 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG  
CARACTERÍSTICAS: 
- 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 identificadas. 
- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. 
- Programação para diferentes tipos de lavagem. 
- Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. 
- Mínimo três níveis de água 
- Centrifugação 
- Filtro para retenção de fiapos 
- Dispenser para sabão  
- Dispenser para amaciante 
- Dispenser para alvejante 
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP 
(polipropileno). 
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
- Sapatas niveladoras. 
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
13 UN SAUDE 

COLORMAQ FOCUS  APROVADO 
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27 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG  
CARACTERÍSTICAS 
- 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 identificadas. 
- Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. 
- Programação para diferentes tipos de lavagem. 
- Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. 
- Mínimo três níveis de água. 
- Centrifugação. 
- Filtro para retenção de fiapos. 
- Dispenser para sabão. 
- Dispenser para amaciante. 
- Dispenser para alvejante 
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP 
(polipropileno). 
- Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
- Sapatas niveladoras. 
- Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
01 UM CASA DE PASSAGEM 

ELETROLUX FOCUS APROVADO 

28 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. 
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. 
05 UM SAÚDE 

MONDIAL V A OTONNI APROVADO 

36 PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE – PAREDE  
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 

FRAHM LICITA RIO  APROVADO 
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- Tipo: Refletor de graves; 
- Material: Abs. 
- Impedância Nominal: 8º; 
- Sensibilidade (1W/1m): 90Db Spl; 
- Resposta de Frequência mínima: 85Hz-20kHz; 
- Conexão: Bornes; 
- Dimensões aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm; 
- 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 assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER 

41 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 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 

ARTFLEX 
SUPORTES 

PAGNAN & BACHES LTDA APROVADO  

 
Francisco Beltrão, 11 de março de 2022. 

 
 
 
 

Secretaria Municipal de Educação 
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