
MUNICÍPIO

 

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 futura e eventual aquisição de materiais 

(camisetas de malha e leões de pelúcia), necessários para implementação do Programa 

PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, que atende os 

alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino

Pregão eletrônico nº 159

novembro de 2022 conforme segue:

ATA SRP Nº 978/2021 
EMPRESA DETENTORA: PONTOCOM BRINDES LTDA 
CNPJ Nº 18.036.328/0001-23
Lote Item Código Descrição 

001 1 78314 Camiseta manga curta, cor branca, confeccionada em tecido (malha pv 28/1 
- anti-pilling) composto por 67% poliéster e 33% viscose com gramatura 
170g/m². fechamento do corpo, mangas, ombros e laterais com máquina 
overloque. 
Gola redonda com ribana de 2 cm de largura (acabada)  em tom de 
vermelho com cor a definir, (aplicada em maquina overloqu
com máquina galoneira de duas agulhas). Composição da ribana 
pv 63% poliéster, 34% viscose, 03% elastano, gramatura 235.
A peça deverá ser costurada com máquina overloque, barras do corpo e 
das mangas com 2 cm de largura costurada 
duas agulhas.  
Para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do 
tecido. 
A logo do programa deverá ser silkada em 4 cores na frente, nas costas e 
nas mangas, com arte a ser definida pela secretaria de educ
tamanhos “10, 12, 14 e 16, PP, P, M e  G”.

Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2021.
 

Sistema de Registro de Preços 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

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 materiais 

(camisetas de malha e leões de pelúcia), necessários para implementação do Programa 

a Educacional de Resistência às Drogas e Violência, que atende os 

alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino, decorrente do 

59/2021 com vigência de 23de novembro de 2021 a 

de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: PONTOCOM BRINDES LTDA - ME 
23 

Marca UN

Camiseta manga curta, cor branca, confeccionada em tecido (malha pv 28/1 
composto por 67% poliéster e 33% viscose com gramatura 

170g/m². fechamento do corpo, mangas, ombros e laterais com máquina 

Gola redonda com ribana de 2 cm de largura (acabada)  em tom de 
vermelho com cor a definir, (aplicada em maquina overloque e pespontada  
com máquina galoneira de duas agulhas). Composição da ribana – ribana 
pv 63% poliéster, 34% viscose, 03% elastano, gramatura 235. 
A peça deverá ser costurada com máquina overloque, barras do corpo e 
das mangas com 2 cm de largura costurada com máquina galoneira de 

Para confecção da peça deverá ser utilizada linha 100% poliéster, na cor do 

A logo do programa deverá ser silkada em 4 cores na frente, nas costas e 
nas mangas, com arte a ser definida pela secretaria de educação, nos 
tamanhos “10, 12, 14 e 16, PP, P, M e  G”. 

propria UN

 
 

Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2021. 

Nadia Dall agnol 
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 futura e eventual aquisição de materiais 

(camisetas de malha e leões de pelúcia), necessários para implementação do Programa 

a Educacional de Resistência às Drogas e Violência, que atende os 

, decorrente do 

de 2021 a 22 de 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 1.800,00 14,48 


