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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 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto 
Municipal nº 176/2007, torna público: 
    1) REGISTRO DE PREÇOS de sacos de ráfia para acondicionamento de resíduos recicláveis 
do PREGÃO ELETRÔNICO nº 115/2019 com vigência de 15/07/2019 a 13/07/2020 conforme segue: 

ATA SRP Nº 533/2019 

EMPRESA DETENTORA: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME 

CNPJ Nº 18.036.328/0001-23 

Lote Item Código 
 

Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço 
unitário 

R$ 
01 1 68244 Saco de ráfia para acondicionamento de resíduos 

recicláveis, confeccionado em PP – polipropileno com 
gramatura mínima de 90g/m2, textura homogênea com 
trama fechada, na cor amarela. O tamanho do saco deve 
ter no mínimo 1,20m de altura e 0,80 m largura fabricado 
em tecido tubular com costura no fundo e com 
capacidade volumétrica aproximadamente de 0,200m3  
Na boca do saco, dobra de 4cm costurada para colocar 2 
ilhoses nº 45 zincado / niquelado com 1 cm de diâmetro 
interno e 1,60m de corda de polipropileno trançada com 
espessura mínima de 3mm, na cor branca. As costuras 
devem ter acabamento de primeira qualidade. Deve 
conter impressão na parte frontal do saco de serigrafia na 
cor verde com escritas de texto a ser definido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente medindo 
30cmx40cm.  

ponto 
com 

brindes 

UN 7.500,00 9,54 

02 1 68244 Saco de ráfia para acondicionamento de resíduos 
recicláveis, confeccionado em PP – polipropileno com 
gramatura mínima de 90g/m2, textura homogênea com 
trama fechada, na cor amarela. O tamanho do saco deve 
ter no mínimo 1,20m de altura e 0,80 m largura fabricado 
em tecido tubular com costura no fundo e com 
capacidade volumétrica aproximadamente de 0,200m3  
Na boca do saco, dobra de 4cm costurada para colocar 2 
ilhoses nº 45 zincado / niquelado com 1 cm de diâmetro 
interno e 1,60m de corda de polipropileno trançada com 
espessura mínima de 3mm, na cor branca. As costuras 
devem ter acabamento de primeira qualidade. Deve 
conter impressão na parte frontal do saco de serigrafia na 
cor verde com escritas de texto a ser definido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente medindo 
30cmx40cm.  

ponto 
com 

brindes 

UN 2.500,00 9,54 

 

Francisco Beltrão, 16 de julho de 2019 
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