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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do 
Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna 
público EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO
      1) REGISTRO DE PREÇOS para serviços especializados de co

personalização e identificação de veículos oficiais, envelopamento, faixas, letreiros, placas e banners, incluindo 

serviços e mão de obra, confecção e fornecimento dos materiais

decorrente do Pregão Presencial nº 79/2020 com vigência de 25/06/2020 a 24/06

ATA SRP Nº 543/2020 
EMPRESA DETENTORA: HILLESHEIM E FILHOS LTDA.
CNPJ Nº 05.538.358/0001-96 
Item Código Descrição 

3 73421 Placas de obras pequenas, de 
galvanizado, com lona em impressão digital e instalação com tubos metálicos 
2"e1/2 galvanizados e, se houver necessidade, colocar tirantes de cabos de arame 
galvanizado na frente e atrás da pl
Instalação com caibros de madeira de 10x10cm com 3 m de comprimento.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

5 73423 Fachadas com chapas em ACM (Alum
estrutura metálica galvanizada com tubo 20x20 e 20x30, chapa 18 com solda mig e 
preparação com álcool ispropílico para limpeza das graxas 
com utilizção de primer para melhor aderência de fita dupla face 19mm para 
melhor fixação das chapas de ACM, com 5 anos de durabilidade. Com serviços de 
confecção e instalações determinados pela prefeitura. 

6 73424 Fachadas em LONA FRONT LIGHT, com
tubo 20x30, chapa bitola 18 com solda mig e com lona em impressão digital. Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela prefeitura. Nos. Iluminação 
com haste e luminária, com no mínimo 2 refletores de Led 30w. Acrescer 1 
refletor a cada 2 metros lineares a partir de 4 m. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

13 73431 Placa em acrílico 3mm medindo 40 x 6
adesivo de impressão digital e instalação em locais a serem indicados de
município de Francisco Beltrão. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.    

 

ATA SRP Nº 544/2020 
EMPRESA DETENTORA: JOARES MELO DOS SANTOS EIRELI
CNPJ Nº 82.187.691/0001-49 
Item Código Descrição 

1 73419 Banner em lona 360 gramas, impressão digital,  acabamento em perfil plástico ou cabo 
de madeira, ponteiras plásticas e corda para fixar.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

2 73420 Banner de grande formato em lona 440 gramas para backdrop, sem emenda, impressão 
digital, acabamento nas dobras com borda colada ou vulcanizada e aplicação de ilhós 
niquelado com arruela, com 30 cm de espaço entre eles. Inclui impressão e instalação 
em eventos no município de Francisco Beltrão.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

4 73422 Placas de obras grandes, acima de 6 m², estrutura metálica,   tubo de 30x30 de aço 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DE RERRATIFICAÇÃO 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 

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO: 
REGISTRO DE PREÇOS para serviços especializados de comunicação visual incluindo 

personalização e identificação de veículos oficiais, envelopamento, faixas, letreiros, placas e banners, incluindo 

serviços e mão de obra, confecção e fornecimento dos materiais, dentre outros serviços da mesma natureza 

e do Pregão Presencial nº 79/2020 com vigência de 25/06/2020 a 24/06/2021 conforme segue:

HILLESHEIM E FILHOS LTDA. 

Marca 

 até 6 m², estrutura metálica, tubo de 20x30 
galvanizado, com lona em impressão digital e instalação com tubos metálicos 
2"e1/2 galvanizados e, se houver necessidade, colocar tirantes de cabos de arame 
galvanizado na frente e atrás da placa para maior resistência aos ventos. 
Instalação com caibros de madeira de 10x10cm com 3 m de comprimento. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.   

DESTAKE 
LUMINOSOS

Fachadas com chapas em ACM (AluminiumComposite Material) 3mm, com 
estrutura metálica galvanizada com tubo 20x20 e 20x30, chapa 18 com solda mig e 
preparação com álcool ispropílico para limpeza das graxas e impurezas do tubo, 

ção de primer para melhor aderência de fita dupla face 19mm para 
chapas de ACM, com 5 anos de durabilidade. Com serviços de 

confecção e instalações determinados pela prefeitura.  

DESTAKE 
LUMINOSOS

Fachadas em LONA FRONT LIGHT, com estrutura metálica galvanizada com 
tubo 20x30, chapa bitola 18 com solda mig e com lona em impressão digital. Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela prefeitura. Nos. Iluminação 
com haste e luminária, com no mínimo 2 refletores de Led 30w. Acrescer 1 

os lineares a partir de 4 m.  
 

DESTAKE 
LUMINOSOS

Placa em acrílico 3mm medindo 40 x 60 com extensor de alumínio 3cm,  com 
adesivo de impressão digital e instalação em locais a serem indicados dentro do 

 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.     

DESTAKE 
LUMINOSOS

JOARES MELO DOS SANTOS EIRELI 

Marca

Banner em lona 360 gramas, impressão digital,  acabamento em perfil plástico ou cabo 
de madeira, ponteiras plásticas e corda para fixar. 

 

melloa
rts

Banner de grande formato em lona 440 gramas para backdrop, sem emenda, impressão 
digital, acabamento nas dobras com borda colada ou vulcanizada e aplicação de ilhós 
niquelado com arruela, com 30 cm de espaço entre eles. Inclui impressão e instalação 

ntos no município de Francisco Beltrão. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.   

melloa
rts

Placas de obras grandes, acima de 6 m², estrutura metálica,   tubo de 30x30 de aço melloa
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DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

 

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 

municação visual incluindo 

personalização e identificação de veículos oficiais, envelopamento, faixas, letreiros, placas e banners, incluindo 

, dentre outros serviços da mesma natureza 

/2021 conforme segue: 

 UN Quant. Valor unitário 
R$ 

DESTAKE 
LUMINOSOS 

M2 200,00 99,99 

DESTAKE 
LUMINOSOS 

M2 100,00 205,00 

DESTAKE 
LUMINOSOS 

M2 200,00 118,50 

DESTAKE 
LUMINOSOS 

UN 30,00 75,00 

Marca UN Quant. Valor unitário 
R$ 

melloa
rts 

M2 1.400,00 18,50 

melloa
rts 

M2 1.000,00 20,70 

melloa M2 200,00 99,00 
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galvanizado, com uma travessa horizontal e outra vertical no centro da placa, 
impressão em lona digital. Pés de estrutura metálica instalados a pelo menos 2 metros 
do chão. Estrutura com pintura de esmalte sintético preto. Reforço de 4 cabos de aço na 
frente e atrás da placa, para maior resistência. Confecção e instalação da placa. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

7 73425 Totten em LONA BACK dupla face, em estrutura metálica galvanizada com  Totten
LONA BACK dupla face, em estrutura metálica galvanizada com  tubo 20x30, chapa 
bitola 18 com solda mig, com lona backlight em impressão digital. Medindo 1,30 x 0,90. 
Com iluminação por lampadas de led. Com poste de fixação com 3,00 metros de altura, 
com instalação de sapata para fixação do mesmo. Poste quadrado 10x10, bitola 16 Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela prefeitura.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO VIII)  

9 73427 Placas de comunicação visual interna em pvc 2mm medindo 15 x 35 cm,  com aplicação 
de adesivo de impressão digital  

11 73429 Confecção e instalação de placa em bronze com medidas a serem  fornecidas pela 
administração  

12 73430 Confecção e instalação de placa em inox gravada na medida de 40x60 cm  

15 73433 Placas de homenagem em latão preto gravado em dourado, com estojo.  Texto a ser 
definido pelo município. Tamanho 13 x 19 cm 

17 73435 Aplicação de adesivos em bens da Ad
digital de alta resolução e durabilidade mínima de 3 anos. Incluindo impressão e 
aplicação. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

18 73436 Faixa de polietileno com adesivo em recorte eletrônico, incluindo aplicação.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

19 73437 Letreiro em adesivo, com recorte eletrônico, de vinil, com garantia de 
mínima de 3 anos, incluindo aplicação.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

20 73438 Envelopamento de frota, incluindo a aplicação, 
impressão digital, com garantia de durabilidade mínima de 3 anos. Inclui, quando 
necessário, o serviço de retirada de adesivo anterior.
Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

21 73439 Toldo em chapa de policarbonato 6mm, 
alveolar, cor a definir, com estrutura metálica tubo 20x30cm de aço preto, com largura e 
comprimento a definir, com estrutura metálica dos pedestais em tubo r
preto 2", colocados e concretados com distanciame
pintura automotiva, vedação com algerozas e silicone,
valor do material, confecção, a mão de obra, a instalação, os acessóri
necessário para instalação e o deslocamento. 
Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da solicitação do 
serviço. Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da 
solicitação do serviço.   
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.    

22 73440 Letreiros para identificação, que de
letra: caixa alta Arial Black, medindo 35cm de altura x 3 cm de profundidade x 21 a 26 
cm de largura, proporcional a cada letra; 
galvanizados. Os dizeres para identificação de cada uni
municipalidade.  
Incluídos: confecção e instalação, fornecimento do material e da mão de obra.  
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.    

23 73441 Toldo retrátil de catraca em lona alpargata.
catraca de alumínio. Incluindo
acessórios, mão de obra, transporte. 
Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado na solicitação do serviço.  
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.    

 
ATA SRP Nº 545/2020 
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galvanizado, com uma travessa horizontal e outra vertical no centro da placa, 
impressão em lona digital. Pés de estrutura metálica instalados a pelo menos 2 metros 
do chão. Estrutura com pintura de esmalte sintético preto. Reforço de 4 cabos de aço na 

te e atrás da placa, para maior resistência. Confecção e instalação da placa.  
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

rts

Totten em LONA BACK dupla face, em estrutura metálica galvanizada com  Totten em 
LONA BACK dupla face, em estrutura metálica galvanizada com  tubo 20x30, chapa 
bitola 18 com solda mig, com lona backlight em impressão digital. Medindo 1,30 x 0,90. 
Com iluminação por lampadas de led. Com poste de fixação com 3,00 metros de altura, 

m instalação de sapata para fixação do mesmo. Poste quadrado 10x10, bitola 16 Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela prefeitura. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO VIII)   

melloa
rts

Placas de comunicação visual interna em pvc 2mm medindo 15 x 35 cm,  com aplicação 
 

melloa
rts

Confecção e instalação de placa em bronze com medidas a serem  fornecidas pela melloa
rts

Confecção e instalação de placa em inox gravada na medida de 40x60 cm   melloa
rts

Placas de homenagem em latão preto gravado em dourado, com estojo.  Texto a ser 
definido pelo município. Tamanho 13 x 19 cm  

melloa
rts

Aplicação de adesivos em bens da Administração Pública Municipal, com impressão 
resolução e durabilidade mínima de 3 anos. Incluindo impressão e 

Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

melloa
rts

Faixa de polietileno com adesivo em recorte eletrônico, incluindo aplicação. 
 

melloa
rts

recorte eletrônico, de vinil, com garantia de durabilidade 
mínima de 3 anos, incluindo aplicação. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

melloa
rts

frota, incluindo a aplicação, em adesivo de alta performance, com 
impressão digital, com garantia de durabilidade mínima de 3 anos. Inclui, quando 
necessário, o serviço de retirada de adesivo anterior. 

 

melloa
rts

em chapa de policarbonato 6mm, com acabamento em perfil de alumínio, 
alveolar, cor a definir, com estrutura metálica tubo 20x30cm de aço preto, com largura e 
comprimento a definir, com estrutura metálica dos pedestais em tubo redondo em aço 
preto 2", colocados e concretados com distanciamento entre pedestais de 2 metros, com 

dação com algerozas e silicone, deverá ser incluído no custo, o 
valor do material, confecção, a mão de obra, a instalação, os acessórios e material 
necessário para instalação e o deslocamento.  
Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da solicitação do 
serviço. Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado quando da 

36 (trinta e seis) meses.     

melloa
rts

Letreiros para identificação, que deverão ser afixadas nas fachadas dos prédios, sendo: - 
letra: caixa alta Arial Black, medindo 35cm de altura x 3 cm de profundidade x 21 a 26 
cm de largura, proporcional a cada letra; - material: aço inoxidável; - fixação: com pinos 
galvanizados. Os dizeres para identificação de cada unidade serão informados pela 

Incluídos: confecção e instalação, fornecimento do material e da mão de obra.   
arantia: 36 (trinta e seis) meses.     

melloa
rts

l de catraca em lona alpargata.com cano de ferro de 2,5" (polegadas), com 
Incluindo confecção, instalação conforme padrão, material e 

acessórios, mão de obra, transporte.  
Obs.: as medidas deverão ser conferidas no local indicado na solicitação do serviço.   

a: 36 (trinta e seis) meses.     

melloa
rts
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rts 

melloa
rts 

UN 10,00 690,00 

melloa
rts 

UN 200,00 3,20 

melloa
rts 

CM2 21.600,00 0,90 

melloa
rts 

UN 5,00 509,25 

melloa
rts 

UN 20,00 164,00 

melloa
rts 

M2 800,00 22,00 

melloa
rts 

M2 100,00 19,20 

melloa
rts 

M2 100,00 19,20 

melloa
rts 

M2 300,00 32,50 

melloa
rts 

M2 80,00 195,00 

melloa
rts 

UN 50,00 55,00 

melloa
rts 

M2 50,00 59,50 
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EMPRESA DETENTORA: KELLY ROBERTA TRAPP 
CNPJ Nº 22.360.896/0001-52 
Item Código Descrição 

8 73426 Totten em ACM dupla face em estrutura metálica galvanizada com Vigas   U enrijecida 
100x40, chapa 12 e tubos 30x30, chapa 18 com solda mig, revestidos de ACM com corte 
eletrônico e acrílico com iluminação interna por lâmpadas de led. Medindo 3,00 x 0,90. 
Com instalação de sapata para fixação do mesmo. Com serviços de confecção e 
instalações determinados pela prefeitura. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO VIII) 

 
ATA SRP Nº 546/2020 
EMPRESA DETENTORA: PONTOCOM BRINDES LTDA 
CNPJ Nº 18.036.328/0001-23 
Item Código Descrição 

10 73428 Placas de inauguração de obra em granito preto, medindo 55 x 80 com impressão 
jateada ou similar, letras brancas ou douradas. Inclui instalação em locais a serem 
indicados dentro do município de Francisco Beltrão. 

14 73432 Placas de homenagem em latão preto gravado em dourado, com estojo.  Texto a ser 
definido pelo município. Tamanho 11 x 17 cm 

16 73434 Placas de homenagem em latão preto gravado em dourado, com estojo.  Texto a ser 
definido pelo município. Tamanho 21 X 29,5 

 
Francisco Beltrão, 29

 

                            Samantha M. Pécoits
Sistema de Registro de Preços 
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KELLY ROBERTA TRAPP – EIRELI - ME 

Marca

em ACM dupla face em estrutura metálica galvanizada com Vigas   U enrijecida 
100x40, chapa 12 e tubos 30x30, chapa 18 com solda mig, revestidos de ACM com corte 
eletrônico e acrílico com iluminação interna por lâmpadas de led. Medindo 3,00 x 0,90. 

talação de sapata para fixação do mesmo. Com serviços de confecção e 
instalações determinados pela prefeitura.  
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO VIII)  

Metal 
Art

PONTOCOM BRINDES LTDA - ME 

Marca

Placas de inauguração de obra em granito preto, medindo 55 x 80 com impressão 
ou similar, letras brancas ou douradas. Inclui instalação em locais a serem 

indicados dentro do município de Francisco Beltrão.  

PONTO 
COM 

BRINDES

Placas de homenagem em latão preto gravado em dourado, com estojo.  Texto a ser 
definido pelo município. Tamanho 11 x 17 cm  

PONTO 
COM 

BRINDES

Placas de homenagem em latão preto gravado em dourado, com estojo.  Texto a ser 
definido pelo município. Tamanho 21 X 29,5  

PONTO 
COM 

BRINDES

Francisco Beltrão, 29 de junho de 2020. 

 
écoits                                     Antonio Carlos Bonetti

Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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Marca UN Quant. Valor unitário 
R$ 

Metal 
Art 

UN 5,00 1.898,00 

Marca UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PONTO 
COM 

BRINDES 

UN 20,00 348,88 

PONTO 
COM 

BRINDES 

UN 20,00 109,58 

PONTO 
COM 

BRINDES 

UN 10,00 269,28 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 


