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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 088/2022 

 

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 CONTENTORES 

EM PEAD PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR. COM COTA 

RESERVADA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM 

ABERTO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  155/2022 

Empresa: DJM COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.393.047/0001-09. 

 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Unidade de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

Lote: 

001 - 

ampla 

concorr

ência 

1 38736 CONTENTOR DE PLÁSTICO Novo, 

para acondicionamento de resíduos 

sólidos com capacidade mínima de 

1000l, com dispositivo de dreno para 

escoas os líquidos, produto com 

certificados ABNT NBR 15911. 

Fabricado em polietileno de alta 

densidade (PEAD), injetado, resistente 

a ação de raios ultravioletas, 100% 

material virgem, a superfície deve ser 

lisa e isenta de qualquer fissura, 

imperfeiçoes, cantos vivos e 

pontiagudos, devendo oferecer 

resistência, segurança e facilidade na 

limpeza. O corpo do contentor deve 

estar marcado de forma permanente, 

legível e em local visível  com 

identificação do fabricante, símbolo de 

identificação da matéria prima   

conforme ABNT NBR 13230, volume 

nominal expresso em litros, carga total 

permitida expressada em kg. A tampa 

deverá encaixar-se no corpo e 

abranger totalmente a boca do 

recipiente e possuir sistema antirruído. 

Constituído com 4 (quatro) rodas 

giratórias de 200 mm em borracha 

maciça com garfos de fixação em aço, 

duas com freios com capacidade para 

resistir a carga especificada e os 

impactos decorrentes da operação, e 

deve atender os ensaios da ABNT 

NBR 15911-4. Munhão com par de 

eixos situados nas laterais do contentor 

JSN - 

C1000 

UN 75,00 1.626,00 121.950,00 
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resistente para a coleta mecanizada, o 

receptor frontal do contentor   deverá 

ter ranhuras para encaixe dos pentes. 

O produto deverá ter peças de 

reposição   para eventuais danos que 

vierem apresentar. A empresa 

vencedora deverá apresentar laudo de 

ensaio de laboratório, credenciado 

junto ao INMETRO, comprovando 

todos os requisitos de ensaio de norma 

brasileira ABNT 15911-4, com os 

custos arcados pela empresa. Deverá 

ter contentor nas cores, amarelo, 

marrom, verde, vermelho, azul e preto, 

a cor será definida no momento da 

compra. Dimensões: altura mínima 

1325mm, profundidade 

mínima:1038mm, largura mínima 

1370 mm. Peso do contentor vazio, no 

mínimo 47,5 kg O contentor deverá 

possuir adesivo, com arte a ser 

definida pela secretaria municipal de 

desenvolvimento rural meio ambiente 

e recurso hídricos.O adesivo deverá ter 

a dimensões de 0,75mX0,75m, com 

impressão digital de alta resolução e 

durabilidade de no mínimo 3 anos, 

aplicado na parte frontal do contendor, 

centralizado, entregue no parque de 

exposição do município: endereço  

Rua. Jorge Amado - Jardim Marcante, 

Dois Vizinhos - PR, 85660-000  

Lote: 

002 - 

cota 

reservad

a me | 

epp 

1 38736 CONTENTOR DE PLÁSTICO Novo, 

para acondicionamento de resíduos 

sólidos com capacidade mínima de 

1000l, com dispositivo de dreno para 

escoas os líquidos, produto com 

certificados ABNT NBR 15911. 

Fabricado em polietileno de alta 

densidade (PEAD), injetado, resistente 

a ação de raios ultravioletas, 100% 

material virgem, a superfície deve ser 

lisa e isenta de qualquer fissura, 

imperfeiçoes, cantos vivos e 

pontiagudos, devendo oferecer 

resistência, segurança e facilidade na 

limpeza. O corpo do contentor deve 

estar marcado de forma permanente, 

legível e em local visível  com 

identificação do fabricante, símbolo de 

identificação da matéria prima   

conforme ABNT NBR 13230, volume 

nominal expresso em litros, carga total 

permitida expressada em kg. A tampa 

deverá encaixar-se no corpo e 

abranger totalmente a boca do 

recipiente e possuir sistema antirruído. 

Constituído com 4 (quatro) rodas 

giratórias de 200 mm em borracha 

maciça com garfos de fixação em aço, 

JSN - 

C1000 

UN 25,00 1.626,00 40.650,00 
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duas com freios com capacidade para 

resistir a carga especificada e os 

impactos decorrentes da operação, e 

deve atender os ensaios da ABNT 

NBR 15911-4. Munhão com par de 

eixos situados nas laterais do contentor 

resistente para a coleta mecanizada, o 

receptor frontal do contentor   deverá 

ter ranhuras para encaixe dos pentes. 

O produto deverá ter peças de 

reposição   para eventuais danos que 

vierem apresentar. A empresa 

vencedora deverá apresentar laudo de 

ensaio de laboratório, credenciado 

junto ao INMETRO, comprovando 

todos os requisitos de ensaio de norma 

brasileira ABNT 15911-4, com os 

custos arcados pela empresa. Deverá 

ter contentor nas cores, amarelo, 

marrom, verde, vermelho, azul e preto, 

a cor será definida no momento da 

compra. Dimensões: altura mínima 

1325mm, profundidade 

mínima:1038mm, largura mínima 

1370 mm. Peso do contentor vazio, no 

mínimo 47,5 kg O contentor deverá 

possuir adesivo, com arte a ser 

definida pela secretaria municipal de 

desenvolvimento rural meio ambiente 

e recurso hídricos.O adesivo deverá ter 

a dimensões de 0,75mX0,75m, com 

impressão digital de alta resolução e 

durabilidade de no mínimo 3 anos, 

aplicado na parte frontal do contendor, 

centralizado, entregue no parque de 

exposição do município: endereço  

Rua. Jorge Amado - Jardim Marcante, 

Dois Vizinhos - PR, 85660-000  

TOTAL 162.600,00 

 

 

 

Dois Vizinhos, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  


