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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022 

 

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto 

Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE 
DOIS VIZINHOS. COM ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) PARA A PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ITEM(NS) COM COTA 
RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E ITEM(NS) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  033/2022 

Empresa: ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 82.476.144/0001-83 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

1 7299 ARMARIO DE ACO Características 

mínimas: Armário escritório, material 

aço, quantidade portas 2, quantidade 

prateleiras 5, largura 1,20cm, altura 

1,98cm, profundidade 0,40cm,  

características adicionais  com chapa 

26 e fechadura, na cor cinza. 

 

Referência ComprasNet: 468665  

ALER UN 50,00 925,00 46.250,00 

TOTAL 46.250,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  034/2022 

Empresa: ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

26.865.222/0001-60 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

14 36209 CAMA EMPILHAVEL CE  

Descrição básica: Caminha 

empilhável para crianças de 1 a 5 

anos. Leve, lavável, montada 

através de encaixe, sem velcro e 

parafusos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Altura: 110 mm + 50 mm; 

Largura: 550 mm +/- 50 mm; 

Alfabrink UN 40,00 132,00 5.280,00 
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Comprimento: 1350 mm +/- 50 

mm. 

CARACTERÍSTICAS Selo do 

INMETRO; Permite 

empilhamento. Suporta até 50 kg; 

Pés e cabeceira em polipropileno 

virgem (PP não reciclado) que 

permitam higienização total com 

água. Ponteiras dos pés em 

borracha antiderrapante. Estrutura 

lateral em barras de alumínio de 

liga 6063 com espessura de 

1,59mm, resistente à corrosão, 

inclusive por tensão, umidade e 

salinidade. Tela vazada em tecido 

100% poliéster lavável, com 

tratamento antialérgico, antifungo, 

antiácaro, antibacteriano, 

antichama, anti-UV, antioxidante e 

isento de ftalatos. Acabamento 

soldado uniformemente resistente à 

tração manual. 

GARANTIA 

Mínima de um ano a partir da data 

de entrega, contra defeitos de 

fabricação.  

TOTAL 5.280,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  035/2022 

Empresa: BUZZACARO & BRAGATTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.802.508/0001-28 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

10 36197 ESCORREGADOR GRANDE - 

EG  Características básicas: 

Escorregador para crianças a partir 

de três anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Largura: 590 cm; Altura mínima: 

1152 mm; Comprimento: 2050 

mm; Tolerância: ±10% (dez por 

cento). 

CARACTERÍSTICAS 

Selo do INMETRO / Peças 

multicoloridas / Não tóxico 

/Rampa contínua ou com 

ondulações com uma escada de 

degraus, que deve obedecer à 

inclinação estabelecida em norma 

vigente. Fixação da rampa à escada 

através de barras de polietileno 

laterais ou central. Corrimão 

incorporado à própria escada. Topo 

da escada com duas laterais altas 

Exclusiva 

Brinquedos 

UN 10,00 758,00 7.580,00 
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para dar segurança. Produto deverá 

ser fabricado em polietileno pelo 

processo de rotomoldagem, 

composto com aditivos anti-

estático e aditivo anti-UV que 

protejam contra raios solares e 

desbotamento provocado pelo 

tempo (sol e/ou chuva), garantindo 

a cor e a resistência do produto. O 

acabamento do corrimão deverá ter 

as laterais arredondadas no topo da 

escada. Os materiais utilizados no 

processo de fabricação dos 

produtos deverão possibilitar a 

reciclagem após o término da vida 

útil. 

GARANTIA 

Mínima de um ano a partir da data 

de entrega, contra defeitos de 

fabricação e 

pigmentação/coloração de peças.  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

22 36233 GANGORRA DUPLA GA 

Descrição básica: Gangorra dupla 

para crianças de um a quatro anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; 

Comprimento: 1110 mm; 

Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS 

Selo do INMETRO; Peças 

multicoloridas; Não tóxico; 

Gangorra em monobloco para duas 

crianças; Manoplas duplas e fixas 

que ofereçam segurança para as 

crianças, evitando acidentes; Base 

antiderrapante para apoio dos pés; 

Assento anatômico e 

antiderrapante com ressaltos nas 

extremidades para reduzir a 

possibilidade de a criança cair para 

trás; Manoplas duplas e fixas que 

ofereçam segurança para as 

crianças, evitando acidentes; Base 

antiderrapante para apoio dos pés; 

Assento anatômico e 

antiderrapante com ressaltos nas 

extremidades para reduzir a 

possibilidade de a criança cair para 

trás; Produto deverá ser fabricado 

em polietileno pelo processo de 

rotomoldagem, composto com 

aditivo antiestático e aditivo anti-

UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado 

pelo tempo (sol e/ou chuva), 

garantindo a cor e a resistência do 

produto. Os produtos deverão ter as 

Exclusiva 

Brinquedos 

UN 10,00 175,90 1.759,00 
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laterais arredondadas em seu 

acabamento. Os materiais 

utilizados no processo de 

fabricação dos produtos deverão 

possibilitar a reciclagem após o 

término da vida útil. 

GARANTIA 

Mínima de um ano a partir da data 

de entrega, contra defeitos de 

fabricação e 

pigmentação/coloração de peças.  

TOTAL 9.339,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  036/2022 

Empresa: CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 73.334.476/0001-32 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

2 7444 MESA COM GAVETEIRO 

Características mínimas: Com 2 

Gavetas: Gaveteiro suspenso 

com 02 gavetas com puxadores 

com acabamento na cor 

aluminizado e corrediças 

deslizantes em poliestireno, 

produto fabricado em MDP, 

revestido por material 

melamínico de baixa pressão 

(BP) de 15mm com sistema de 

fechadura frontal da gaveta, 

Largura 350 Profundidade 390 

Altura 210. 

Mesa Tampo- Confeccionado 

em MDP, revestidos em BP 

15mm de espessura.com 

acabamento nas duas faces em 

laminado ela mínicoexturizado 

(BP), com cantos arredondados 

de forma ergonômica com perfil 

PVC tipo ergosoft 180º. Painel- 

Painéis em MDP, revestidos em 

BP 15mm de espessura. fixada 

pelo sistema Hot-Melt. Toda a 

Borda recebe perfeito 

acabamento respeitando a 

espessura e a tonalidade de cor 

do laminado melamínico. 

Estrutura (pés)- Pés em formato 

largo de metal tipo calha para 

passagem de cabos e fiação, 

fixada por meio de solda MIG 

(Metal Inerte Gás), possui 

sapatas reguladoras com bucha 

Lunasa UN 12,00 423,00 5.076,00 
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e rosca ¼ na cor preta, 

parafusos auto-atarrachantes. 

Toda a estrutura metálica possui 

tratamento antiferrugem á base 

de imersão em banhos de 

fosfato e acabamento em tinta 

na cor cinza (Epóxi), Pintura da 

estrutura metálica com tinta em 

pó híbrida eletrostática, 

polimerizada em estufa a 

220°C, com espessura mínima 

de camada de 40 mícrons - 

Medidas Finais (em milímetros) 

Largura  1520 Profundidade  

620 Altura  750. 

 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

4 30374 CADEIRA PLÁSTICA 

Características mínimas: 

Cadeira Tipo Poltrona 

Características do Produto, 

Cadeira plástica branca tipo 

poltrona em polipropileno , 

Suporta até 120Kg, Conforme 

norma ABNT NBR 14113, 

Poltrona empilhável com 

braços, Possui antiderrapantes, 

Dimensões  L x P x A: 55x 41x 

80cm. 

 

Rei do 

Plastico 

Classic 

UN 200,00 45,50 9.100,00 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

5 30379 MESA COM GAVETEIRO 

Características mínimas: Com 2 

Gavetas: Gaveteiro suspenso 

com 02 gavetas com puxadores 

com acabamento na cor 

aluminizado e corrediças 

deslizantes em poliestireno, 

produto fabricado em MDP, 

revestido por material 

melamínico de baixa pressão 

(BP) de 15mm com sistema de 

fechadura frontal da gaveta, 

Largura 350 Profundidade  390 

Altura  210. 

Mesa Tampo- Confeccionado 

em MDP, revestidos em BP 

15mm de espessura.com 

acabamento nas duas faces em 

laminado elamínico texturizado 

(BP), com cantos arredondados 

de forma ergonômica com perfil 

PVC tipo ergosoft 180º. Painel- 

Painéis em MDP, revestidos em 

BP 15mm de espessura.com 

acabamento nas duas faces em 

laminado melamínico 

texturizado Hot-Melt. Toda a 

Lunasa UN 12,00 426,00 5.112,00 
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Borda recebe perfeito 

acabamento respeitando a 

espessura e a tonalidade de cor 

do laminado 

melamínico.Estrutura (pés)- Pés 

em formato largo de metal tipo 

calha para passagem de cabos e 

fiação, fixada por meio de solda 

MIG (Metal Inerte Gás), possui 

sapatas reguladoras com bucha 

e rosca ¼ na cor preta, 

parafusos auto-atarrachantes. 

Toda a estrutura metálica possui 

tratamento antiferrugem á base 

de imersão em banhos de 

fosfato e acabamento em tinta 

na cor cinza (Epóxi), Pintura da 

estrutura metálica com tinta em 

pó híbrida eletrostática, 

polimerizada em estufa a 

220°C, com espessura mínima 

de camada de 40 mícrons -  

Medidas Finais (em milímetros) 

Largura - 1220 Profundidade - 

620 Altura - 750. 

Referência ComprasNet: 24562  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

19 36228 ARQUIVO EM ACO AQ1  

Descrição básica: Arquivo 

deslizante em aço com quatro 

gavetas montadas sobre trilhos 

telescópicos que permitam 

abertura total. 

DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS 

Altura: 1330 mm +/- 10 mm; 

Largura: 470 mm +/- 10 mm; 

Profundidade: 710 mm +/- 10 

mm; Tolerâncias para camada 

de tinta: mínimo 40 

micrometros /máximo 100 

micrometros. 

CARACTERÍSTICAS 

Corpo e estrutura interna em 

aço chapa 22 (espessura 

0,75mm) na cor cinza; Gavetas 

em chapa 24 (0,60mm); Trilhos 

telescópicos e guias zincados 

em chapa 18 (1,20mm) ou 

superior; Haste de travamento 

de gavetas em chapa 16 

(1,50mm); Fechamento inferior 

(junto ao piso) em chapa 24 

(0,60mm). Puxadores em zamac 

no acabamento steel de 96mm. 

Fechadura de tambor cilíndrico 

(mínimo 4 pinos) com sistema 

de travamento simultâneo das 

Lunasa UN 20,00 1.098,00 21.960,00 



 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                         CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

7 

gavetas. Chaves em duplicata. 

Compressores para pastas em 

todas as gavetas. Porta-etiquetas 

estampado ou sobreposto, sendo 

este último exclusivamente de 

liga metálica não ferrosa 

cromado ou niquelado. Gavetas 

dotadas de trilhos telescópicos 

compostos por guias lineares 

com rolamentos de esferas de 

aço, com capacidade de carga 

vertical mínima de 45kg e 

mecanismo contra escape. 

Sapatas niveladoras em metal 

cromado com base de 

polipropileno injetado. Pintura 

em tinta em pó hibrida Epóxi / 

Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em 

estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

GARANTIA 

Mínima de três anos a partir da 

data de entrega, contra defeitos 

de fabricação e oxidação.  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

21 36231 CADEIRA GIRATORIA C6  

Descrição básica: Cadeira 

giratória estofada com braços e 

rodízios, dotada de mecanismo 

amortecedor e regulador do 

assento e do encosto. 

DIMENSÕES E 

TOLERÃNCIAS 

Largura do assento: 500 mm +/- 

50 mm; Profundidade do 

assento: 460 mm +/- 10 mm; 

Altura do assento variável: 

faixa obrigatória entre 420 mm 

e 520 mm; Largura do encosto: 

400 mm +/- 10 mm (medida no 

ponto mais saliente do apoio 

lombar); Extensão vertical do 

encosto: 350 mm +/- 10 mm; 

Espessura da espuma do 

assento: mínima de 40 mm; 

Espessura da espuma do 

encosto: mínima de 30 mm;  

Tolerâncias dimensionais para 

tubos conforme ABNT NBR 

6591; Tolerâncias para camada 

de tinta: mínimo 40 

micrometros /máximo 100 

micrometros. 

CARACTERÍSTICAS 

Assento e encosto 

confeccionados em compensado 

anatômico moldado a quente, 

Plaxmetal UN 40,00 352,88 14.115,20 
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contendo no mínimo sete 

lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada. 

Estofamento do assento e do 

encosto em espuma de 

poliuretano expandido, colada à 

madeira e revestida com tecido, 

na cor cinza, dotado de proteção 

com produto impermeabilizante 

hidro-repelente. Faces inferior 

do assento e posterior do 

encosto revestidas com capas de 

plástico injetado, na cor preta. 

Fixação do assento e do encosto 

à estrutura por meio de 

parafusos com rosca métrica e 

porcas de cravar. Estrutura 

composta de: Mecanismo de 

regulagem independente do 

assento e do encosto; inclinação 

do encosto variável em pelo 

menos 22º e do assento em pelo 

menos 8º com bloqueio em 

qualquer posição através de 

sistema de lâminas travadas por 

contato. Comando por alavanca. 

Suporte para regulagem de 

altura do encosto com curso de 

70 mm, dotado de dispositivo 

de fixação, articulado e com 

sistema amortecedor flexível. 

Coluna de regulagem de altura 

do assento por acionamento a 

gás. Curso mínimo do pistão de 

100 mm. Base em formato de 

estrela com 5 pontas e sistema 

de acoplamento cônico. 

Distância entre eixo da coluna e 

eixo do rodízio igual ou maior 

que 300 mm. Rodízios de duplo 

giro com rodas duplas de 50 

mm (mínimo), Dispositivos de 

regulagens e alavancas com 

manoplas em material plástico 

injetado e desenho ergonômico. 

Acabamento das partes 

metálicas em pintura em pó, 

brilhante, na cor preta. 

Terminações de tubos em 

plástico injetado, na cor preta, 

fixadas através de encaixe. 

Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de 

ferramentas. Todos os 

encontros de tubos ou uniões de 

partes metálicas devem receber 

solda em toda a extensão da 
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união. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da 

data de entrega, contra defeitos 

de fabricação, oxidação das 

partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de 

componentes.  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

26 36257 LIQUIDIFICADOR 

COMERCIAL 8L LQ2  

Descrição básica: 

Liquidificador comercial com 

gabinete em aço inox e copo 

monobloco, indicado para 

triturar alimentos leves com 

adição de líquido. 

DIMENSÕES E 

CAPACIDADE 

Altura máxima: 750 mm; 

Largura máxima: 460 mm; 

Profundidade máxima: 380 mm; 

Capacidade volumétrica: 8 

litros. 

CARACTERÍSTICAS 

Copo removível confeccionado 

em chapa de aço inox, em peça 

única (monobloco), sem soldas, 

com espessura de, no mínimo, 1 

mm. 

Flange do copo em material 

plástico injetado. Alças em aço 

inox, espessura de chapa de, no 

mínimo, 1,25 mm, com bordas 

rebatidas para o lado interno e 

soldadas em toda extensão de 

modo que não haja retenção de 

resíduos. Fixação das alças ao 

copo com soldas lisas, 

uniformes e sem frestas de 

modo a evitar o acúmulo de 

resíduos. Tampa do copo em 

aço inox, espessura mínima de 

chapa de 0,6 mm, com dobras 

estruturais que permitam a 

limpeza interna. Gabinete do 

motor em aço inox, espessura 

mínima de chapa de 0,6 mm, 

flange superior e da base em 

material plástico injetado. 

Dreno da flange posicionado de 

modo a não haver entrada de 

líquidos no gabinete do motor. 

Sapatas antivibratórias em 

material aderente e 

antiderrapante. Eixo e porca 

fixadora do eixo da faca em aço 

inox (as buchas poderão ser de 

JL Colombo UN 5,00 750,90 3.754,50 
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bronze ou outro material 

apropriado que garanta o 

desempenho mecânico e a 

durabilidade do conjunto). O 

conjunto formado pelas facas, 

eixo e elementos de fixação 

deve ser removível para 

limpeza, sem a necessidade de 

utilização de ferramentas. 

Flange de acoplamento do 

motor, pinos de tração e 

elementos de fixação em aço 

inox. Interruptor liga/desliga. 

Motor monofásico de, no 

mínimo, 1/2 HP. 

Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. Voltagem: 110V e 

220V, conforme demanda. 

Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo 

INMETRO, com indicação da 

voltagem. Cordão de 

alimentação com, no mínimo, 

1,5 m de comprimento. 

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.  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

27 36258 LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 15L LQ1  

Descriçõão básica: 

Liquidificador industrial com 

cavalete em aço pintado e copo 

monobloco basculante em aço 

inox, indicado para triturar 

alimentos leves com adição de 

líquido em de grandes 

quantidades. 

DIMENSÕES E 

CAPACIDADE 

Altura máxima: 1100 mm; 

Largura máxima: 460 mm; 

Profundidade máxima: 690 mm; 

Capacidade volumétrica: 15 

litros. 

CARACTERÍSTICAS 

Copo removível confeccionado 

em chapa de aço inox, em peça 

JL Colombo UN 10,00 1.630,00 16.300,00 
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única (monobloco), sem soldas, 

com espessura de, no mínimo, 1 

mm. Flange do copo em 

material plástico injetado. Alças 

em aço inox, espessura de 

chapa de, no mínimo, 1,25 mm, 

com bordas rebatidas para o 

lado interno e soldadas em toda 

extensão de modo que não haja 

retenção de resíduos. Fixação 

das alças ao copo com soldas 

lisas, uniformes e sem frestas de 

modo a evitar o acúmulo de 

resíduos. Tampa do copo em 

borracha atóxica com encaixe 

justo ao copo, não permitindo 

vazamento de líquido durante o 

processamento, sobre tampa 

acrílica que possibilita a 

visualização. Gabinete do motor 

em aço inox, espessura mínima 

de chapa de 0,6 mm, flange 

superior e da base em material 

plástico injetado. Dreno da 

flange posicionado de modo a 

não haver entrada de líquidos 

no gabinete do motor. Cavalete 

confeccionado em aço, 

espessura de chapa de, no 

mínimo, 1,25 mm com pintura 

eletrostática a pó. Sapatas 

antivibratórias em material 

aderente e antiderrapante. Eixo 

e porca fixadora do eixo da faca 

em aço inox (as buchas poderão 

ser de bronze ou outro material 

apropriado que garanta o 

desempenho mecânico e a 

durabilidade do conjunto). O 

conjunto formado pelas facas, 

eixo e elementos de fixação 

deve ser removível para 

limpeza, sem a necessidade de 

utilização de ferramentas. 

Flange de acoplamento do 

motor, pinos de tração e 

elementos de fixação em aço 

inox. Interruptor liga/desliga. 

Motor monofásico de, no 

mínimo, 1,5 HP. 

Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. Voltagem: 110V e 

220V, conforme demanda. 

Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo 
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INMETRO, com indicação da 

voltagem. Com, no mínimo, 

1,5m de comprimento. 

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.  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

28 36262 FOGAO COMERCIAL 6 

QUEIMADORES COM 2 

FORNO FG1  Descrição básica: 

Fogão comercial central de 6 

queimadores com 2 fornos, 

alimentado por GLP (gás 

liquefeito de petróleo) ou gás 

natural. 

DIMENSÕES BÁSICAS 

FOGÃO 

*Dimensão condicionada ao 

projeto de arquitetura, no que 

diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do 

equipamento. 

Obs.: A largura de vão livre da 

porta do ambiente para 

passagem deste fogão é de 1 

metro. Largura máxima*: 1850 

mm; Profundidade máxima*: 

1350 mm; Grelhas mínimo: 400 

mm x 400 mm; Obs.: O design 

das grelhas deve garantir a 

possibilidade de apoio 

adequado de panelas com 

diâmetro a partir de 300 mm; 

Diâmetro do queimador tipo 

cachimbo: 90mm +/- 10mm; 

Diâmetro do queimador tipo 

coroa: 180mm +/- 10 mm. 

PRESSÃO DE TRABALHO 

PREVISTA 

2,0 KPa (quilopascal) no caso 

de gás natural; 2,8 kPa 

(quilopascal) no caso de GLP. 

CARACTERÍSTICAS 

Fogão comercial central de seis 

queimadores (bocas). Com dois 

fornos e torneiras de controle no 

lado frontal, fixada em tubo de 

alimentação (gambiarra). 

Alimentado por GLP (gás 

liquefeito de petróleo) ou gás 

Araceba UN 10,00 6.200,00 62.000,00 
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natural (segundo demanda). O 

fogão deve possuir identificação 

do tipo de alimentação, gravada 

de forma indelével, em local 

visível junto à conexão com a 

rede de gás, através de uma das 

seguintes expressões: 

“UTILIZAR GÁS NATURAL” 

ou “UTILIZAR GLP”. Com 

queimadores dotados de 

dispositivo “supervisor de 

chama”. Quatro pés em perfil 

“L” de aço inox, de abas iguais 

de 1 1/2” x 1/8” de espessura. 

Sapatas reguláveis constituídas 

de base metálica e ponteira 

maciça de material polimérico, 

fixadas de modo que o 

equipamento fique 

aproximadamente 50 mm do 

piso. Quadro inferior composto 

por travessas em perfil “U” de 

aço inox, em chapa 16 

(1,50mm) com 60 mm de altura 

e dobras estruturais, soldadas 

entre si, formando um quadro 

rígido fixado aos pés através de 

parafusos e porcas de aço inox. 

Quadro superior composto por 

travessas em perfil “U” de aço 

inox em chapa 18 (1,25mm), 

tendo as travessas longitudinais 

60 mm de altura e as 

transversais180mm de altura, 

soldadas entre si, formando um 

quadro rígido fixado aos pés 

através de parafusos e porcas de 

aço inox. As travessas 

transversais constituem-se no 

painel de fechamento lateral do 

fogão. Tampo (tempre) 

constituído em chapa de aço 

inox, chapa 14 (1,90mm), 

obtida através de corte a laser, 

em uma peça única, onde se 

encaixam as grelhas em número 

de seis. Reforços estruturais do 

tampo em aço inox, constituídos 

por perfil “L” em chapa 14 

(1,90mm), de abas iguais de 1 

1/4” x 1/16” de espessura, 

fixados por solda a ponto na 

forma de “V” ao longo da 

superfície inferior do tampo. Os 

reforços devem ser aplicados no 

perímetro do tampo, bem como 

em suas divisões internas. 
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Fixação do tampo aos pés, 

através de quatro cantoneiras de 

aço inox soldadas à face inferior 

do tampo e fixadas aos pés 

através de parafusos e porcas de 

aço inox. Conjunto de apoio dos 

queimadores em aço inox, com 

40 mm de largura e 1/8” de 

espessura, com furação para 

encaixe. Bandejas coletoras em 

aço inox, chapa 20 (0,90 mm) 

com puxador desenvolvido na 

própria peça. Conjunto de guias 

corrediças em aço inox para as 

bandejas coletoras, chapa 18 

(1,25 mm). Grade inferior em 

aço inox para panelas, 

constituídos por perfil “U” em 

chapa 20 (0,90 mm), com 70 

mm de largura, e espaçamento 

máximo de 130 mm. Grelhas de 

ferro fundido para apoio de 

panelas, removíveis, em número 

de seis. Apoio e fixação do 

forno através de cantoneiras de 

1/4” x 1/8” e de parafusos auto 

atarraxantes de aço inox. Tubo 

de distribuição em aço inox 

com diâmetro interno de 1”, 

fixado ao fogão por meio de 

quatro suportes em ferro 

fundido, fixados à estrutura 

através de parafusos sextavados 

e porcas em aço inox. O tubo de 

distribuição deverá ser instalado 

na parte frontal do fogão e a 

entrada do gás se fará através de 

conexão tipo “L” (cotovelo), de 

1”, com redução para 1/2”, 

situada no ponto médio da 

lateral do fogão. Ao cotovelo 

deverá ser acoplado um niple 

duplo de 1/2” que por sua vez, 

deverá ser conectado ao 

terminal de acoplamento 

quando da instalação do fogão. 

Alimentação do fogão através 

de terminal de acoplamento em 

tubo metálico flexível para 

condução de gases conforme 

ABNT NBR 14177 - Tubo 

flexível metálico para 

instalações de gás combustível 

de baixa pressão. Fogão e 

fornos com estrutura nas 

laterais e atrás em chapa em 

inox 304.Três queimadores 
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duplos, compostos de 

queimador tipo “cachimbo” de 

300g/hora conjugado com 

queimador tipo “coroa” de 

300g/h, perfazendo por boca, a 

capacidade de 600g/hora de 

GLP, dotados de espalhadores 

de chamas. E três queimadores 

simples, compostos de 

queimador tipo “coroa” de 

300g/h. Queimador do forno 

tubular em forma de “U”, com 

diâmetro de 1”, e capacidade de 

queima de 800g/h. Torneiras de 

controle tipo industrial, 3/8” x 

3/8” reforçadas, fixadas e 

alimentadas pela gambiarra. 

Cada queimador deverá ser 

dotado de torneira individual. 

Os queimadores conjugados 

devem possuir duas torneiras de 

controle. Todas as torneiras 

deverão ter limites 

intransponíveis nas posições 

aberto e fechado, assim como 

identificação de intensidade das 

chamas. Torneira do forno deve 

possuir identificação 

diferenciada para fácil 

localização, além da 

identificação para controle de 

temperatura. Bicos injetores de 

rosca grossa. Reguladores de 

entrada de ar fixados a cada 

injetor. Os queimadores do 

fogão e do forno devem possuir 

um dispositivo “supervisor de 

chama” que mantém aberto o 

fornecimento de gás para o 

queimador e fecha 

automaticamente o 

fornecimento caso haja a 

extinção acidental da chama. O 

dispositivo “supervisor de 

chama” deve ser fabricado de 

acordo com a norma técnica 

ABNT NBR 15076 - 

Dispositivo supervisor de 

chama para aparelhos que 

utilizam gás como combustível. 

DIMENSÕES DO FORNO 

Profundidade máxima: 580 mm; 

Largura máxima: 540 mm; 

Altura máxima: 30 mm. 

CARACTERÍSTICAS 

Paredes e teto confeccionados 

em chapa de aço inox, duplos, 
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sendo a face interna 

confeccionada em chapa 20 

(0,90mm) e a face externa em 

chapa 18 (1,25mm). Isolamento 

entre elas de lã de vidro ou de 

rocha com espessura mínima de 

60 mm e densidade mínima 64 

Kg/m3. Corpo da porta em 

chapa de aço inox, dupla, com 

isolamento entre as chapas de lã 

de vidro ou de rocha com 

espessura mínima de 60 mm e 

densidade mínima 64 Kg/m3. 

Eixo de abertura da porta 

horizontal, dobradiças 

reforçadas com mola e puxador 

plástico. Obs.: A porta deve 

possuir dispositivo que a 

mantenha aberta sem a 

aplicação de força ou fechada 

de forma hermética. Piso em 

placa de ferro fundido, bipartido 

e removível, com orifício de 

visualização das chamas. 

Alternativamente, o piso pode 

ser fabricado em chapa de aço 

carbono, esmaltada a fogo. 

Espessura mínima da chapa de 

5 mm. Duas (2) bandejas 

corrediças em arame de aço 

inox, com perfil de seção 

circular Ø=1/4”. Distância 

máxima de 50 mm entre 

arames. 

ACESSÓRIOS 

Duas chapas bifeteiras de 

sobrepor lisa de ferro fundido, 

dotada de duas alças com cabos 

no mesmo material e canal 

rebaixado para drenagem. 

Dimensões mínimas: 400 mm x 

400 mm +/- 5 mm. 

GARANTIA 

Mínima de cinco 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  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

29 36263 FREEZER VERTICAL 

COMERCIAL 450L FZ  

Descrição básica: Freezer 

vertical comercial com 

Metalfrio UN 10,00 6.380,25 63.802,50 
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capacidade mínima de 450 

litros, com sistema frost-free 

(degelo automático). 

Temperatura de operação: entre 

0 °C e +7°. 

DIMENSÕES BÁSICAS* E 

CAPACIDADE 

*Dimensão condicionada ao 

projeto de arquitetura, no que 

diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do 

equipamento. Largura máxima: 

750 mm; Capacidade total 

mínima: 450 litros. 

CARACTERÍSTICAS 

Congelador (freezer) vertical 

em aço inox com sistema de 

degelo “frostfree” (que não 

precisa descongelamento), com 

uma porta. Temperatura de 

operação para congelamento de 

alimentos, no mínimo, entre -

16°C e -24°C. Gabinete tipo 

monobloco revestido interna e 

externamente em aço inox, em 

chapa 22 (0,79 mm). 

Isolamento do gabinete de 

poliuretano injetado. Pés fixos 

em material metálico e maciço 

com revestimento de borracha 

resistente. Portas revestidas 

interna e externamente em aço 

inox, em chapa 22 (0,79 mm). 

Isolamento da porta de 

poliuretano injetado, com 

espessura mínima de 45 mm e 

densidade mínima de 36 

kg/m3.Vedação hermética em 

todo o perímetro das portas, 

constituída de gaxeta magnética 

sanfonada. Puxadores, trincos e 

dobradiças em aço inox. 

Trincos com travamento 

automático, ou sistema de imã 

resistente ao peso da porta. 

Barreira térmica em todo o 

perímetro dos batentes das 

portas para evitar a 

condensação, constituída de 

resistência elétrica de baixa 

potência, intercambiável. 

Sistema de controle de 

temperatura por meio de 

termostato regulável, dotado de 

termômetro digital, com 

posicionamento frontal de fácil 

acesso. Sistema de refrigeração 
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com unidade compressora 

selada. Compressor hermético 

de, no mínimo, 1/3 HP, 

monofásico 127 V ou 220 V 

(conforme tensão local). 

Temporizador para degelo, 

dotado de compressor 

hermético monofásico de 127 V 

ou 220 V (conforme tensão 

local), com sistema de ar 

forçado e degelo automático 

(sistema “frost-free”). Obs.: O 

compressor deve ser instalado 

na parte superior do 

equipamento. Gás refrigerante 

R600a, R134a ou R290.Quatro 

prateleiras removíveis em grade 

de aço inox, perfil de seção 

circular com diâmetro de 1/4”. 

Distância máxima de 25 mm 

entre arames. As paredes 

internas do gabinete devem ser 

dotadas de dispositivos em aço 

inox que possibilitem o ajuste 

de altura das prateleiras a cada 

70 mm (+/- 10 mm). Piso 

interno do gabinete revestido 

em aço inox, em chapa 22 

(0,79mm). A base deve ter 

formato de bandeja com rebaixo 

para o direcionamento de 

qualquer líquido derramado no 

interior do gabinete para o 

dreno, com vistas ao seu 

escoamento. Painel superior em 

aço inox, em chapa 22 

(0,79mm), para proteção do 

sistema de refrigeração e 

elétrico do equipamento, com 

comando automatizado, 

programador, termômetro 

digital e controle de 

temperatura. Conexões de 

fiação com bornes dotados de 

parafusos para compressão dos 

fios. Todo o sistema elétrico 

deve ser fixado ao gabinete por 

meio de braçadeiras. Devem ser 

utilizados componentes 

(sistema de refrigeração) que 

permitam a otimização no 

consumo de energia durante a 

sua vida útil. Dimensionamento 

da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, 
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conforme demanda. Cordão de 

alimentação (rabicho) 

certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 

Cordão de alimentação com, no 

mínimo, 2,0 m de comprimento. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da 

data da entrega, de cobertura 

integral do equipamento. O 

fabricante/contratado é 

obrigado a dar assistência 

técnica gratuita na sua rede 

credenciada de assistência, 

durante o período da garantia, 

substituindo as peças com 

defeito.  

TOTAL 201.220,20 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 037/2022  

Empresa: ELETRIMAX ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.278.189/0001-68 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

3 30369 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 

Características mínimas: Válvulas de 

aço inox, Cabeçote de alumínio, 

Carrinho para transporte, Motor com 

protetor térmico, Medidor externo do 

nível de óleo da bomba, Gatilho 

profissional com trava de segurança 

Bomba com: 3 pistões revestidos de 

cerâmica, Engate rápido ao sistema 

de sucção de água, Mangueira de alta 

pressão com trama de aço de 6,3 m, 

Peso 22,2 kg Largura 39 cm, Altura 

86 cm, Comprimento 63 cm, Pressão 

máxima lb/pol², 1600 lbf/pol² / 110 

bar / 11 MPa, Pressão de operação 

mínima (psi), 2400 lbf/pol² / 166 bar/ 

17 MPa, Vazão de água, 7,5 L/min / 

450 L/h Potência Consumida 2290 

w, Motor 2,5 cv. Referencia 

ComprasNet:449983  

Kacher UN 10,00 2.490,91 24.909,10 

TOTAL 24.909,10 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 038/2022  

Empresa: F L MILKIEVICZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.282.550/0001-50 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 
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LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e 

EPP 

12 36200 BALANÇO 4 LUGARES BA 

Descrição básica: Balanço quatro 

lugares (lado a lado) para crianças a 

partir de três anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 1800 mm; Altura mínima: 

2200 mm; Comprimento: 4400 

mm; Tolerância: ±10% (dez por 

cento). 

CARACTERÍSTICAS 

Selo do INMETRO. Peças 

multicoloridas. Não tóxico. 

Estrutura principal em aço carbono 

com travessão superior em aço de 

2,5” x 3mm. Coluna a cada dois 

assentos, que separe e dê 

sustentação; o espaço de circulação 

entre os assentos e a coluna devem 

respeitar os requisitos de segurança 

estabelecidos pela(s) norma(s) 

pertinente(s). Pé central em aço de 

2” x 2,65mm. Corrente de 

sustentação em aço galvanizado de 

espessura 5mm ou sustentação em 

corda trançada de Poliéster 

resistente, com no mínimo, 8mm de 

diâmetro. Para o caso de correntes 

de sustentação em aço, deverá ser 

utilizado o sistema de 

movimentação/articulação em 

parafusos de aço com diâmetro de 

½”, com movimentação sobre 

rolamentos de esfera blindados 

acondicionados em bucha metálica 

que permita substituição. Para o 

caso de utilização de cordas 

trançadas em poliéster, a fixação 

deverá ser executada através de 

ganchos ou sistema similar que 

impeça o desgaste as cordas, 

devido ao atrito. Parafusos de 

fixação a base do tipo parabolt em 

aço galvanizado, medindo ?” x 3”. 

Cadeira de balanço em aço carbono 

com tubo de 1" com parede de 

2mm, com encosto sem emendas 

entre o assento e o encosto ou em 

polietileno rotomoldado (composto 

com aditivo antiestático e aditivo 

anti-UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado 

pelo tempo (sol e/ou chuva), 

garantindo a cor e a resistência do 

produto) com barra de segurança 

móvel e assento com encosto. 

Flange com quatro furos em cada 

pé de sustentação para permitir a 

Brinquedos 

Paraná BA 

UN 10,00 1.990,00 19.900,00 
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fixação do equipamento através de 

parafusos sob base de concreto. A 

pintura deverá ser eletrostática em 

pó, em tinta poliéster, com 

espessura mínima de 70 

micrômetros. Os produtos deverão 

ser montados/soldados através de 

processo MIG/TIG, 

proporcionando acabamento livre 

de arestas, rebarbas e saliências. 

Todos os tubos utilizados na 

fabricação dos produtos deverão ter 

seu topo fechado com tampa 

metálica soldada, sendo proibido o 

uso de ponteiras plásticas para este 

acabamento. A superfície metálica 

do balanço deverá receber 

tratamento anti-corrosão através do 

processo de fosfatização. Os 

parafusos de fixação à base do tipo 

parabolt deverão acompanhar os 

produtos. 

GARANTIA 

Mínima de um ano a partir da data 

de entrega, contra defeitos de 

fabricação e pigmentação/coloração 

de peças.  

TOTAL 19.900,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  039/2022 

Empresa: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.579.294/0001-06 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e 

EPP 

24 36247 SECADORA DE ROUPAS 10 KG 

SC Descrição básica: Secadora de 

roupa automática, tipo piso, de uso 

doméstico na cor branca. 

DIMENSÕES BÁSICAS* E 

CAPACIDADE 

*Dimensão condicionada ao projeto 

de arquitetura, no que diz respeito 

ao espaço disponível para a 

instalação do equipamento. Largura 

máxima: 600 mm; Profundidade 

máxima: 600 mm; Capacidade 

mínima: 10kg. 

CARACTERÍSTICAS 

Gabinete externo do tipo 

monobloco revestido em chapa de 

aço galvanizado ou fosfatizado com 

acabamento em pintura eletrostática 

a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. 

Painel de controle externo com 

Midea UN 10,00 2.246,19 22.461,90 
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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 esmalta do Filtro 

interno. Motor de rotação auto 

reversível. Tubo flexível e/ou 

direcionador de ar. Sapatas 

niveladoras. Dimensionamento e 

robustez da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme 

demanda. Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo 

INMETRO, com indicação da 

voltagem. 

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.  

TOTAL 22.461,90 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  040/2022 

Empresa: J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.661.578/0001-01 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 003 

- Exclusivo 

ME e EPP 

6 31446 PROJETOR MULTIMIDIA 

Características mínimas: 

Sistema de Projeção: DLP - 

Resolução: 800 X 600 SVGA - 

ANSI Lumens: 2.800 ANSI - 

Contraste: 2.800:1 - Tecnologia 

3D - Conexões HDMI - Zoom: 

1.1x - Taxa de Ruído Sonoro: 

DB 35- Som: 2W Stereo 

Referencia ComprasNet: 

290108  

Byintek UN 20,00 1.990,00 39.800,00 

TOTAL 39.800,00 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  041/2022 

Empresa: MAQUIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº 36.935.309/0001-10 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

20 36229 CADEIRA FIXA C7 Descrição 

básica: Cadeira fixa estofada, sem 

braços, montada sobre armação 

tubular de aço com quatro pés. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura do assento: 500 mm +/- 50 

mm; Profundidade do assento: 460 

mm +/- 10 mm; Altura do assento: 

430 mm +/- 10 mm; Largura do 

encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida 

no ponto mais saliente do apoio 

lombar); Extensão vertical do 

encosto: 350 mm +/- 10 mm; 

Espessura da espuma do assento: 

mínima de 40 mm; Espessura da 

espuma do encosto: mínima de 30 

mm. Tolerâncias dimensionais para 

tubos conforme ABNT NBR 6591. 

Tolerâncias para camada de tinta: 

mínimo 40 micrometros /máximo 

100 micrometros. 

CARACTERÍSTICAS 

Assento e encosto confeccionados 

em compensado anatômico moldado 

a quente, contendo no mínimo sete 

lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5 mm cada.  

Dunamis UN 50,00 161,90 8.095,00 

TOTAL 8.095,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  042/2022 

Empresa: MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.972.025/0001-

92 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço 

total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

30 36264 GELADEIRA VERTICAL 

INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 

Descrição básica: Refrigerador vertical 

de quatro portas e capacidade mínima de 

1000 litros, com sistema frost-free 

(degelo automático). Temperatura de 

operação: entre 0 °C e +7°. 

DIMENSÕES BÁSICAS* E 

CAPACIDADE 

*Dimensão condicionada ao projeto de 

arquitetura, no que diz respeito ao espaço 

BF 

Cozinhas 

UN 10,00 6.464,74 64.647,40 
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disponível para a instalação do 

equipamento. Largura máxima: 250 mm; 

Capacidade total: mínima de 1000 litros. 

CARACTERÍSTICAS 

Gabinete com quatro portas. Refrigerador 

vertical em aço inox com sistema 

“frostfree” (degelo automático, que não 

precisa descongelamento). Gabinete tipo 

monobloco revestido interna e 

externamente em aço inox, em chapa 22 

(0,79 mm). Isolamento do gabinete de 

poliuretano injetado, com espessura 

mínima de 55 mm e densidade mínima de 

36 kg/m3. Pés fixos em material metálico 

e maciço com revestimento de borracha 

resistente. Portas revestidas interna e 

externamente em aço inox, em chapa 22 

(0,79 mm), batente das portas com 

medidas 55 cm de largura, 65 cm de 

altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento 

da porta de poliuretano injetado, com 

espessura mínima de 45 mm e densidade 

mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética 

em todo o perímetro das portas, 

constituída de gaxeta magnética 

sanfonada. Puxadores, trincos e 

dobradiças em aço inox. Trincos com 

travamento automático, ou sistema de 

imã resistente ao peso da porta. Barreira 

térmica em todo o perímetro dos batentes 

das portas para evitar a condensação, 

constituída de resistência elétrica de 

baixa potência, intercambiável. Sistema 

de controle de temperatura por meio de 

termostato regulável, dotado de 

termômetro digital, com posicionamento 

frontal de fácil acesso. Sistema de 

refrigeração completa com unidade 

compressora selada, com forçador de ar 

(ar forçado) situado na parte superior 

interna do refrigerador. Temporizador 

para degelo com o evaporador situado na 

parte frontal do aparelho, com degelo por 

resistência, com condensadores em cano 

de cobre em volta por transmissão 

térmica convectiva, dotado de 

compressor hermético de, no mínimo, 1/2 

HP, monofásico 127 V ou 220 V 

(conforme tensão local), com sistema de 

ar forçado e degelo automático (sistema 

“frost-free”). Obs.: O compressor deve 

ser instalado na parte superior do 

equipamento. Gás refrigerante R600a, 

R134a ou R290.Oito prateleiras 

removíveis em grade de aço inox, perfil 

de seção circular com diâmetro de 1/4”. 

Distância máxima de 25 mm entre 
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arames. As paredes internas do gabinete 

devem ser dotadas de dispositivos em aço 

inox que possibilitem o ajuste de altura 

das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 

mm). Piso interno do gabinete revestido 

em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A 

base deve ter formato de bandeja com 

rebaixo para o direcionamento de 

qualquer líquido derramado no interior do 

gabinete para o dreno, com vistas ao seu 

escoamento. Painel superior em aço inox, 

em chapa 22 (0,79mm), para proteção do 

sistema de refrigeração e elétrico do 

equipamento, com comando 

automatizado, programador, termômetro 

digital e controle de temperatura. 

Conexões de fiação com bornes dotados 

de parafusos para compressão dos fios. 

Todo o sistema elétrico deve ser fixado 

ao gabinete por meio de braçadeiras. O 

equipamento deve ser projetado para a 

temperatura de trabalho de até + 8ºC 

quando submetido a ambientes de até + 

43ºC.Devem ser utilizados componentes 

(sistema de refrigeração) que permitam a 

otimização no consumo de energia 

durante a sua vida útil. Dimensionamento 

da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme 

demanda. Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. Cordão de 

alimentação com, no mínimo, 2,0 m de 

comprimento. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data da 

entrega, de cobertura integral do 

equipamento. O fabricante/contratado é 

obrigado a dar assistência técnica gratuita 

na sua rede credenciada de assistência, 

durante o período da garantia, 

substituindo as peças com defeito.  

TOTAL 64.647,40 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  043/2022 

Empresa: MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.562.781/0001-00 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade 

de medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

8 33776 GELADEIRA  caracteristicas 

minimas: capacidade de armazenagem 

475 Litros, com grades removíveis, 

porta laticínios, com prateleiras de 

Electrolux UN 10,00 3.508,00 35.080,00 
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vidro temperado nas portas, com 

controle de temperatura, 

tensão/voltagem 110V/220V, 

equipamento com consumo de energia 

classe A. cor branca. Referencia 

ComprasNet:6165  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

18 36220 CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01  

Descrição básica: Conjunto coletivo 

para crianças com altura compreendida 

entre 0,93 e 1,16m, composto de uma 

mesa e quatro cadeiras. Mesa com 

tampo em MDP ou MDF, revestido na 

face superior em laminado melamínico 

de alta pressão, e na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP), montado sobre estrutura tubular 

de aço. Cadeira empilhável com 

assento e encosto em polipropileno 

injetado ou em compensado anatômico 

moldado, montados sobre estrutura 

tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 

MESA 

Largura: 800 mm; Profundidade: 800 

mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 

mm; Tolerância: até + 2 mm para 

largura e profundidade e +/- 1mm para 

espessura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA 

Tampo em MDP ou MDF, com 

espessura de 25mm, revestido na face 

superior em laminado melamínico de 

alta pressão, 0,8mm de espessura, 

acabamento texturizado, na cor cinza, 

cantos arredondados. Revestimento na 

face inferior em laminado melamínico 

de baixa pressão - BP, na cor branca. 

Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de 

polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de 

colagem, acabamento de superfície 

texturizado, na cor laranja, coladas 

com adesivo "Hot Melting”. 

Estrutura da mesa composta de: Pés 

confeccionados em tubo de aço 

carbono, laminado a frio, com costura, 

secção circular diâmetro de 38mm (1 

1/2"), em chapa 16 (1,5mm); 

Travessas em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção 

retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 

(1,5mm). Fixação do tampo à estrutura 

através de parafusos rosca máquina 

polegada, diâmetro de 1/4” x 

comprimento 2” , cabeça chata, fenda 

simples. Sapatas em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja, 

Móveis 

Andriei 

UN 100,00 646,00 64.600,00 
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fixadas à estrutura através de encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. Pintura 

dos elementos metálicos em nta em pó 

híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros 

na cor cinza. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 

CADEIRA 

Largura do assento: 340 mm; 

Profundidade do assento: 260 mm; 

Espessura do assento: 7,2 mm a 

9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; 

Altura do encosto: 155 mm; Espessura 

do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura 

do assento ao chão: 260 mm; 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura 

e +/- 10mm para altura do assento ao 

chão. 

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

Assento e encosto em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados na cor laranja. 

Alternativamente o assento e o encosto 

poderão ser fabricados em 

compensado anatômico moldado a 

quente, contendo no mínimo cinco 

lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada. Quando 

fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face 

superior de laminado melamínico de 

alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 

acabamento texturizado, na cor laranja. 

Revestimento da face inferior em 

lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, 

com acabamento em selador, seguido 

de verniz poliuretano, inclusive nos 

bordos. Quando fabricado em 

compensado, o encosto deve receber 

revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, 

0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor laranja. Bordos em 

selador seguido de verniz poliuretano. 

Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro 

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

Fixação do assento e encosto injetados 

à estrutura através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 

comprimento 12mm. Fixação do 

assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 

comprimento 16mm. 

Fixação do encosto em compensado 

moldado à estrutura através de rebites 
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de “repuxo”, diâmetro de ,8mm, 

comprimento 18mm. Ponteiras e 

sapatas, em polipropileno copolímero 

virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor laranja, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Nas partes metálicas deve 

ser aplicado tratamento anti-

ferruginoso que assegure resistência à 

corrosão em câmara de névoa salina de 

no mínimo 300 horas. Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima 40 micrometros, na 

cor cinza. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data 

da entrega, contra defeitos de 

fabricação.  

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

25 36256 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L 

LQ3  Descrição básica: Liquidificador 

comercial com gabinete em aço inox e 

copo monobloco, indicado para triturar 

alimentos leves com adição de líquido. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Altura máxima: 660 mm; Largura 

máxima: 290 mm; Profundidade 

máxima: 280 mm; Capacidade 

volumétrica: 4 litros. 

CARACTERÍSTICAS 

Copo removível confeccionado em 

chapa de aço inox, em peça única 

(monobloco), sem soldas, com 

espessura de, no mínimo, 1 mm. 

Flange do copo em material plástico 

injetado. Alças em aço inox, espessura 

de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, 

com bordas rebatidas para o lado 

interno e soldadas em toda extensão de 

modo que não haja retenção de 

resíduos. Fixação das alças ao copo 

com soldas lisas, uniformes e sem 

frestas de modo a evitar o acúmulo de 

resíduos. Tampa do copo em aço inox, 

espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 

com dobras estruturais que permitam a 

limpeza interna. Gabinete do motor em 

aço inox, espessura mínima de chapa 

de 0,6 mm, flange superior e da base 

em material plástico injetado. Dreno 

da flange posicionado de modo a não 

haver entrada de líquidos no gabinete 

do motor. Sapatas antivibratórias em 

material aderente e antiderrapante. 

Eixo e porca fixadora do eixo da faca 

em aço inox (as buchas poderão ser de 

bronze ou outro material apropriado 

que garanta o desempenho mecânico e 

a durabilidade do conjunto). O 

Metal 

Ferreira 

UN 5,00 615,00 3.075,00 
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conjunto formado pelas facas, eixo e 

elementos de fixação deve ser 

removível para limpeza, sem a 

necessidade de utilização de 

ferramentas. Flange de acoplamento do 

motor, pinos de tração e elementos de 

fixação em aço inox. Interruptor 

liga/desliga. Motor monofásico de, no 

mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da 

fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. Voltagem: 110V e 220V, 

conforme demanda. Cordão de 

alimentação (rabicho) certificado elo 

INMETRO, com indicação da 

voltagem. Cordão de alimentação com, 

no mínimo, 1,5 m de comprimento. 

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.  

TOTAL 102.755,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  044/2022 

Empresa: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.770.897/0001-06 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço 

total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

11 36199 GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR  

Descrição básica:  

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 

495 mm; Tolerância: ±10% (dez por 

cento). 

CARACTERÍSTICAS - Selo do 

INMETRO / Peças multicoloridas / 

Não tóxico. Peça composta por três 

partes: base, assentos e volante. 

Base com textura antiderrapante - as 

distâncias entre a base e os assentos e 

entre a base e o solo deverão 

acompanhar a norma vigente. Volante 

central fixo. Eixo metálico central - o 

eixo e o volante deverão girar 

facilmente e de maneira segura para os 

usuários. Três assentos anatômicos e 

antiderrapantes. Apoio para os pés. 

Produto deverá ser fabricado em 

polietileno pelo processo de 

rotomoldagem, composto com aditivo 

LIG LIG UN 10,00 900,42 9.004,20 
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antiestático e aditivo anti-UV que 

protejam contra raios solares e 

desbotamento provocado pelo tempo 

(sol e/ou chuva), garantindo a cor e a 

resistência do produto. Os produtos 

deverão ter as laterais arredondadas 

em seu acabamento. Os materiais 

utilizados no processo de fabricação 

dos produtos deverão possibilitar a 

reciclagem após o término da vida útil. 

GARANTIA 

Mínima de um ano a partir da data de 

entrega, contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças.  

TOTAL 9.004,20 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  045/2022 

Empresa: WHITE BOARD IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

43.838.684/0001-08 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço 

total 

LOTE: 

003 - 

Exclusivo 

ME e EPP 

15 36211 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA 

MAGNETICO QB2  Descrição 

básica:  Quadro com superfície em 

laminado branco brilhante especial 

para escrita e fixação de acessórios 

magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Altura: 1200 mm +/- 10 mm; 

Largura: 3000 mm +/- 10 mm; 

Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS 

Resistente a manchas; Moldura em 

alumínio anodizado fosco; 

Confeccionado em MDF 9 mm, 

sobreposto de chapa metálica e 

laminado melamínico branco; 

Sistema de fixação invisível; 

Acompanha: 1 apagador; 4 caixas 

com 12 canetas cada, nas cores 

vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data 

de entrega, contra defeitos de 

fabricação.  

Stalo UN 15,00 878,49 13.177,35 

TOTAL 13.177,35 

 

Dois Vizinhos, 14 de março de 2022. 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  


