
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

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 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para bancos de madeira para instalação em 

praças, parques e demais espaços públicos

73/2021 com vigência de 14

segue: 

ATA SRP Nº 507/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 36.953.803/0001-08
Item Código Descrição 

1 58728 Banco com pé em ferro fundido e assento com encosto em madeira. Banco 
estruturado por dois pés de ferro fundido com encosto em madeira tratada 
para ficar exposta ao tempo. Tratada com Polisten ou vernizes de alta 
qualidade, de marcas consagradas, como Suvi
ou similares. As réguas devem ser em madeira jatobá com um bom 
acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, 
não devem apresentar quinas, as "arestas secas" devem ser lixadas de forma 
que apresentem um acabamento levemente arredondado.
As réguas devem ser fixadas de modo que os parafusos utilizados para 
fixação não apresentem imperfeições nem fretas que facilitem o enrosco de 
tecidos ou possam gerar riscos aos usuários.
Dimensões mínimas do banc
Altura: 70cm 
Largura: 150cm 
Comprimento: 39cm 
Medidas mínimas das réguas: 5 x 2 x 150cm.
Dimensões mínimas do banco:
Altura: 70cm 
Largura: 150cm 
Comprimento: 39cm 
Medidas mínimas das réguas: 5 x 2 x 150cm.
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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 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para bancos de madeira para instalação em 

praças, parques e demais espaços públicos, decorrente do Pregão eletrônico nº 

73/2021 com vigência de 14 de junho de 2021 a 13 de junho de 2022 conforme 

EMPRESA DETENTORA:VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI 
08 

Marca UN Quant.

Banco com pé em ferro fundido e assento com encosto em madeira. Banco 
estruturado por dois pés de ferro fundido com encosto em madeira tratada 
para ficar exposta ao tempo. Tratada com Polisten ou vernizes de alta 
qualidade, de marcas consagradas, como Suvinil, Coral, Sparlack, Sayerlack 
ou similares. As réguas devem ser em madeira jatobá com um bom 
acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem niveladas, 
não devem apresentar quinas, as "arestas secas" devem ser lixadas de forma 

entem um acabamento levemente arredondado. 
As réguas devem ser fixadas de modo que os parafusos utilizados para 
fixação não apresentem imperfeições nem fretas que facilitem o enrosco de 
tecidos ou possam gerar riscos aos usuários. 
Dimensões mínimas do banco: 

Medidas mínimas das réguas: 5 x 2 x 150cm. 
Dimensões mínimas do banco: 

Medidas mínimas das réguas: 5 x 2 x 150cm. 

PRÓPRIA UN 140,00

 
Francisco Beltrão, 14 de junho de 2021. 

Samantha Pécoits 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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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: 

REGISTRO DE PREÇOS para bancos de madeira para instalação em 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 

de junho de 2021 a 13 de junho de 2022 conforme 

Quant. Valor unitário 
R$ 

140,00 475,00 


