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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 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de bandeiras oficiais 

do Brasil, Paraná e Francisco Beltrão

vigência de 30 de setembro de 2021 a 29 de setembro de 2022 conforme segue:

ATA SRP Nº 794/2021 
EMPRESA DETENTORA: D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 20.625.543/0001-45
Item Código Descrição 

1 36858 Bandeira do BRASIL - 9 PANOS (4,05 x 5,78 m), confeccionada em 
tecido  de nylon (próprio de para  quedas 
costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral esquerda com 2 
(dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com letras e es
bordadas em ambas as faces. Produzida de acordo com a lei federal 
5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.   

2 36859 Bandeira do ESTADO DO PARANÁ 
confeccionada  em tecido de nylon (próprio de para quedas 
especial), com costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral 
esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com 
letras e estrelas bordadas em ambas as faces. Produzida de acordo 
com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso 
externo.     

3 36860 Bandeira do MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
(3,15 x 4,50 m),  confeccionada
quedas – tela especial), com costuras reforçadas em toda a volta e 
tralha lateral esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do 
mastro, com letras e estrelas bordadas em ambas as faces, medindo 
no mínimo 3,15 x 4,50 metros. Produzida de acordo com a lei 
federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.    

4 36861 Bandeira do BRASIL – 2 PANOS (0,90 x 1,30 m), confeccionada em 
tecido  100% poliéster de 1ª qualidade, com arte em serigrafia ou 
sublimação digital e costuras reforçadas e com ilhoses metálicos 
para fixação. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 
8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.    

5 36862 Bandeira do ESTADO DO PARANÁ 
confeccionada  em tecido 100% poliéster de 1ª qualidade, com arte 
em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com 
ilhoses metálicos para fixação. Produzida de acordo com a lei 
federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.     

6 36863 Bandeira do MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
(0,90 x 1,30 m),  confeccionada
qualidade, com arte em serigrafia ou sublimação digital e costuras 
reforçadas e com ilhoses metálicos para fixação. Produzida de 
acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para 
uso externo.        
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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 futura e eventual aquisição de bandeiras oficiais 

do Brasil, Paraná e Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº 148/2021 com 

ncia de 30 de setembro de 2021 a 29 de setembro de 2022 conforme segue:

EMPRESA DETENTORA: D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
45 

Marca UN Quant.

9 PANOS (4,05 x 5,78 m), confeccionada em 
tecido  de nylon (próprio de para  quedas – tela especial), com 
costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral esquerda com 2 
(dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com letras e estrelas 
bordadas em ambas as faces. Produzida de acordo com a lei federal 
5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.    

DTS UN 25,00

Bandeira do ESTADO DO PARANÁ - 7 PANOS (3,15 x 4,50 m), 
tecido de nylon (próprio de para quedas – tela 

especial), com costuras reforçadas em toda a volta e tralha lateral 
esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do mastro, com 
letras e estrelas bordadas em ambas as faces. Produzida de acordo 

federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso 

DTS UN 20,00

Bandeira do MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 7 PANOS 
(3,15 x 4,50 m),  confeccionada em tecido de nylon (próprio de para 

tela especial), com costuras reforçadas em toda a volta e 
tralha lateral esquerda com 2 (dois) ilhós em metal para fixação do 
mastro, com letras e estrelas bordadas em ambas as faces, medindo 

,50 metros. Produzida de acordo com a lei 
federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.     

DTS UN 20,00

2 PANOS (0,90 x 1,30 m), confeccionada em 
% poliéster de 1ª qualidade, com arte em serigrafia ou 

sublimação digital e costuras reforçadas e com ilhoses metálicos 
para fixação. Produzida de acordo com a lei federal 5.700/71 e 
8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.     

DTS UN 20,00

Bandeira do ESTADO DO PARANÁ - 2 PANOS (0,90 x 1,30 m), 
confeccionada  em tecido 100% poliéster de 1ª qualidade, com arte 
em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com 
ilhoses metálicos para fixação. Produzida de acordo com a lei 

deral 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para uso externo.      

DTS UN 20,00

Bandeira do MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - 2 PANOS 
(0,90 x 1,30 m),  confeccionada em tecido 100% poliéster de 1ª 
qualidade, com arte em serigrafia ou sublimação digital e costuras 
reforçadas e com ilhoses metálicos para fixação. Produzida de 
acordo com a lei federal 5.700/71 e 8.421/92 e suas alterações. Para 

DTS UN 20,00
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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 futura e eventual aquisição de bandeiras oficiais 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 148/2021 com 

ncia de 30 de setembro de 2021 a 29 de setembro de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

Quant. Valor unitário 
R$ 

25,00 377,00 

20,00 299,00 

20,00 310,00 

20,00 44,99 

20,00 39,90 

20,00 69,90 
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7 36864 KIT para uso interno composto por: 01(uma) bandeira do Brasil, 
01(uma) bandeira do estado do Paraná e 01(uma) bandeira do 
município de Francisco Beltrão, de 2,5 panos, (1,13 x 1,61m), 
confeccionadas em tecido 100% poliester
em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com 
ilhoses metálicos para fixação e por 01(um) pedestal e 03(três) 
mastros confeccionados em madeira de lei, sendo os mastros com 
2,20m de altura, acompanhados de 2(doi
das bandeiras.   

Francisco Beltrão, 30 de setembro de 2021.
 

Sistema de Registro de Preços 
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KIT para uso interno composto por: 01(uma) bandeira do Brasil, 
01(uma) bandeira do estado do Paraná e 01(uma) bandeira do 
município de Francisco Beltrão, de 2,5 panos, (1,13 x 1,61m), 
confeccionadas em tecido 100% poliester de 1ª qualidade, com arte 
em serigrafia ou sublimação digital e costuras reforçadas e com 
ilhoses metálicos para fixação e por 01(um) pedestal e 03(três) 
mastros confeccionados em madeira de lei, sendo os mastros com 
2,20m de altura, acompanhados de 2(dois) ganchinhos para fixação 

DTS UN 2,00

 
 

Francisco Beltrão, 30 de setembro de 2021. 

Samantha Pecoits 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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2,00 599,00 


