MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
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 REGISTRO DE PREÇOS para tendas e pavilhão,
grades de barricada e isolamento, palco, painel
painel de led, treliças, camarins,
arquibancadas, ventiladores, climatizadores, banheiros químicos, geradores e
transformador de energia, pontos de luz cênica em LED, piso em deck e fechamento
em ráfia, para viabilizar a realização da EXPOBEL 2022, que acontecerá
acontecerá entre os dias
05/03/2022 e 13/03/2022, nos termos da Lei de Cooperação Técnica Municipal nº 4.863,
de 24/11/2021,, decorrente do Pregão eletrônico nº 19/2022 com vigência de 25 de
fevereiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2023 conforme segue:
ATA SRP Nº 164/2022
EMPRESA DETENTORA: BANXAP – BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME
CNPJ Nº 07.341.479/0001-79
79
Lote Item Código Descrição
001

15

79542

UN Quant. Valor unitário
R$

Locação de banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de
SERV
manutenção) em fibra de vidro ou polietileno, com medidas mínimas de
2,2 m de altura 1,1 m de comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no
mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel
higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante,
grades de ventilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de
luz externa, trinco e porta com fechamento automático. Deverá ser
efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas
com transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência
técnica durante toda a realização do evento.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.

6,00

1.679,00

ATA SRP Nº 165/2022
EMPRESA DETENTORA: C R ODELLI - ME
CNPJ Nº 08.669.561/0001-90
90
Lote Item Código Descrição

UN Quant. Valor unitário
R$

001

UN

18

79545

Locação de pontos de luz cênica em LED. Será utilizado pela arena
tecnológica e deverão ser instalados conforme determinação da mesma.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
Será utilizado pela arena tech.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

30,00

79,00

ATA SRP Nº 166/2022
EMPRESA DETENTORA: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ Nº 21.061.770/0001-14
14
Lote Item Código Descrição

UN Quant. Valor unitário
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R$
001

21

79548

Locação de 01 (um) Transformador (reserva) 112,5 KVAKVA 13,8 KV/220-127V UN
com fornecimento de materiais para conexão do mesmo a rede primária,
incluindo o custo com instalação, manutenção e retirada do equipamento.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos
ao serviços
prestados.

1,00

3.000,00

ATA SRP Nº 167/2022
EMPRESA DETENTORA: J PEREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO - LOCAÇÕES
CNPJ Nº 13.911.596/0001-23
23
Lote Item Código Descrição
001

4

79531

UN Quant. Valor unitário
R$

Locação de palco externo tipo 02 (duas) águas, contemplando
SERV
aterramento de acordo com as Normas Brasileiras (NBR) vigentes.
Descrição: Cobertura de 18 m de frente (boca de cena) x 18,4m de
profundidade, (da frente ao fundo do palco) considerando fechamento em
lona para garantia da não infiltração
infiltr
de água no palco, piso de 18 m de
frente (boca de cena) x 14 de profundidade (da frente ao fundo do palco
que é a escada), escada de acesso do térreo ao palco a executar e outra do
palco a executar até o palco existente sendo que para o mesmo precisa ser
considerado mais 2,10 m no comprimento total considerando o espaço
restante lateral em vão livre com grades seguindo a legislação do corpo de
bombeiros do estado do Paraná, 9 m de pé direito (do piso do palco até as
treliças do teto) e altura do palco de 1,8 m de altura (do chão aonde for
montado até o piso do palco), piso tablado naval 22mm, fixado em perfil
tipo U em aço através de parafuso alto brocante.
Testeira em alumínio Q30 para frente do palco medindo 1x18m.
A capacidade do palco deve oferecer estrutura para suportar no mínimo
4000 KG de equipamentos de som, iluminação e cenário.
Contemplara ainda: 02 beckstage para serviço nas medidas 06x04m em
alumínio, coberta, montada no mesmo nível do piso do palco, para a
colocação de equipamentos de monitor
moni
tais como: mesa de som,
periféricos, racks de iluminação, chave de energia, case entre outros
equipamentos, os mesmos deverá ter capacidade para suportar no mínimo
3000 kg cada.
01 House mix, instalada a uma distância aproximada de 15m a 40m de
frente do palco, centralizada entre os pas, montada em alumínio q30 na
medida de 04x04m cada piso. Sendo em dois andares.
04 torres de fly (asas de pa) em alumínio q30, em 4 faces medindo 2x2x9
(largura, comprimento e altura) alumínio interligados com cubos e
parafusos
afusos de alta resistência.
02 torres estruturada em alumínio q30, em 4 faces medindo 2x4x9 (largura,
comprimento, altura) para suporte de painel de led. Estrutura conectada
com cubos e parafusos de alta resistência.
Juntamente com 100m de grades de contenção,
conten
100m de fechamento
metálico. Altura mínima de 2m.
4 escadas com corrimão para acesso ao palco.
Corrimão em todos os locais de vão livre do palco.
No entorno de toda estrutura deverá contemplar tapadeiras, com exceção
das beck stage que deverá estar fechada
fe
com lona branca.
A empresa vencedora deverá elaborar e executar na íntegra o projeto de
prevenção e combate a Incêndio e Pânico, realizar o trâmite junto ao Corpo
de Bombeiros do Estado do Paraná.
A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE, com
co 48
horas de antecedência do início do evento, o projeto de prevenção e
combate a Incêndio e Pânico devidamente aprovado pelo Corpo de
Bombeiros do estado do Paraná com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica do responsável técnico.
Apresentar laudo
audo e Anotação de Responsabilidade Técnica de SPDA pelo
responsável técnico elaborador e executor do mesmo, sendo ele
devidamente registrado no seu órgão.
A CONTRATADA deverá apresentar Anotação de Responsabilidade
Técnica de toda estrutura metálica, cobertura, tablado e escada executados,
sendo de responsabilidade da CONTRATADA o material, instalação,

1,00

23.480,00
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segurança e estabilidade da mesma sendo que deve seguir como critério as
NBR’s Vigentes pertinentes ao objeto da licitação.
O serviço deverá ser executado conforme as normativas citadas no projeto
em anexo.
Deverá ser instalado conforme determinação da organização do evento,
até o dia 02 de março de 2022 e permanecer
per
até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
*A critério das empresas interessadas, poderá ser realizada visita ao local
onde será instalado o palco, até a data prevista para abertura da licitação,
que deverá ser agendada com os fiscais designados no
n item 9.1 do Anexo I
do Edital.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

ATA SRP Nº 168/2022
EMPRESA DETENTORA: LEDER E MAFRA LTDA ME
CNPJ Nº 10.355.221/0001-36
36
Lote Item Código Descrição

UN Quant. Valor unitário
R$

001

19

79546

Locação de piso em deck tablado totalizando 87m2. Deverão ser instalados M2
conforme determinação da organização do evento, até o dia 03 de março
de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de março de 2022.
Será utilizado pela arena tech.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

87,00

60,00

001

20

79547

Locação de 60 metros lineares de fechamento em Ráfia para lateral de
SERV
tenda e acabamento nos pés
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
Será utilizado pela arena tech.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

1,00

980,00

ATA SRP Nº 169/2022
EMPRESA DETENTORA: MARCOS A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
CNPJ Nº 16.651.256/0001-07
07
Lote Item Código Descrição

UN Quant. Valor unitário
R$

001

1

79525

Locação de tenda pirâmide medindo 10 x 10m², com pés direitos de 3m de SERV
comprimento com alongador para até 3,5m, com altura central de até 5,5m,
em ferro metalão e cobertura em lona vinílica antichamas com calhas para
escoamento de água.
Unidades serão utilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Tecnológico: Arena
na Tech.
A empresa deverá se responsabilizar por:
-Manutenção
Manutenção e assistência técnica durante todo o período da Feira sob
responsabilidade do fornecedor.
-Despesas
Despesas de montagem, manutenção, desmontagem e logística de
pessoal, transporte e logística;
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme
confor
determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

001

2

79529

Locação de grades barricadas Dimensões:
Tela de Proteção: 1,20 x 1 m (altura x largura)
Base: 1 x 1,26 m (largura x comprimento)

M

2,00

2.788,00

200,00

170,00
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antiderrapante da base: 0,700 x 1,00m
antiderrapante da base do degrau: 0,330 x 0,500m. O material deverá estar
em bom estado de conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra
avaria que possa comprometer a funcionalidade.
Deverá ser instalado conforme NPT do corpo de bombeiros.
Estão inclusos no orçamento todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação.
desi
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.
001

5

79532

Contratação para prestação de serviços de locação e instalação de painel SERV
de Led outdoor, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - 02 Painéis de
Led outdoor sendo instalados um em cada lateral do palco principal
totalizando a medida de 5x3 metros (cada painel)
p
em resolução mínima
p5mm ou superior, com processador de vídeo compatível para notebook e
transmissão de imagens. Incluídos no custo as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, bem como operador técnico durante toda a
realização dos eventos.
entos.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

1,00

20.999,00

001

7

79534

Locação de treliças em alumínio q30 linha pesada com sapata, cubo e
cintas para fixação, para utilização na fixação de banners incluídos no
custo as despesas com transporte manutenção e instalação dos
equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização do
evento.
O material deverá estar em bom estado
esta de conservação, limpo e sem
ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer a
funcionalidade.
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme determinação
det
da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

400,00

36,00

001

8

79535

Locação de camarim no tamanho de 5m x 5m coberto e Locação de
SERV
camarim no tamanho de 5m x 5m coberto e
- Ar condicionado 9BTU modelo split, instalado.
- 3 pontos de luz
- 3 Pontos de ac 110V e 127V
- Piso deck
- 2 espelhos
- 2 araras
- 2 mesas
- 8 cadeiras
Inclusas as despesas com transporte e instalação dos materiais.
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

2,00

14.399,00

001

9

79536

Pavilhão auto portante medindo 20x40m de vão livre (800m2) em
SERV
alumínio Q-30 e Q-50
50 tipo 2 aguas com talhas para elevação, pé direito de
5m cobertura em lona branca vinílica anti-chamas,
anti
cintas e catracas para
fixação com ponteiras (tipo ponta de eixo ) de pé em pé, container de
segurança contra peso 1000lts de agua
ag com cinta e catraca. Cobertura
travada através de mão francesa em alumínio. Mais uma aba de extensão

1,00

28.250,00

M
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de cobertura medido 05x20m na mesma extensão da cobertura
Incluso, transporte, montagem, desmontagem, logística, projeto, RT .
Será utilizado para cobertura da pista de julgamento, solicitado pela
secretaria de agricultura
Deverá ser instalado conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022
A contratada deverá emitir
emit ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.
001

10

79537

Locação de estrutura metálica de arquibancada linear com 03 degraus:
SERV
totalizando 65 metros, sendo 2 blocos de 20 metros e 1 bloco de 15 metros.
Cada degrau deverá apresentar altura máxima de 30 cm, tendo como
altura máxima do solo 60 cm.
Distribuídos conforme
nforme projeto em anexo.
Incluso: Transporte de ida e volta; Montagem e desmontagem dos
equipamentos com o uso dos devidos EPI’s; - Supervisão técnica;
Estruturas sem vestígios de deterioração por ferrugem e outras
intempéries; - Aterramento Elétrico e sistemas de proteção contra
descargas atmosféricas nas estruturas, com empresas registradas no
CREA/CAU/CFT -PR
PR .
A empresa deverá apresentar todas as certidões
cer
que a capacitem a estar
realizando o serviço e, ainda estar em adequação com as exigências do
Corpo de Bombeiros, colocação de placas indicativas, luzes de emergência
e extintores de incêndio na estrutura da arena e demais laudos de
segurança necessários
ários em conformidade com as leis.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
ser
prestados.

1,00

20.879,00

001

11

79538

Locação de Ventiladores com as seguintes características mínimas: Vazão SERV 10,00
48.000m³/h, fabricado com aço galvanizado, hélice em alumínio, bomba
aspersora de água, flecha de ar de longo alcance, motor de alta eficiência
energética.
Informações técnicas para referência:
Consumo elétrico 1.2kw/h, motor 1.5cv/220v
Observações:
- A licitante deverá apresentar ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica;
- Deverão integrar o custo os valores referentes ao frete, estadia, mão de
obra para instalação e alimentação;
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Será instalado e utilizado no pavilhão para os pequenos animais.
Deverão ser instalados
lados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

1.997,00

001

12

79539

SERV 25,00
Locação de climatizadores de ar com capacidade para área a ser
climatizada de 5.600m² com as seguintes especificações:
Vazão de 40.000m³/h, grelha em alumínio com direcionamento vertical e
horizontal, flecha de ar de longo alcance, placa evaporativa de alta
al
eficiência motor de alta eficiência energética, bombas de água imersas,
controlador com inversor de frequência de 60 velocidades, timer de
desligamento, controle remoto, tela de proteção entra a grelha e as hélices.
Informações técnicas para referência: consumo elétrico 1.2 kv/h, motor 1.5
cv/220v, trifásico ou monofásico.
Os climatizadores deverão ser instalados conforme determinação da
organização do evento, até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as
24h00min do dia 13 de março de 2022, durante a realização da 30ª
EXPOBEL no Centro de Eventos de Francisco Beltrão, bem como no
pavilhão de pequenos animais e pavilhão do mercado do produtor no
Parque de Exposições Jaime Canet Junior.
Observações:
d
apresentar ART - Anotação de
- A CONTRATADA deverá

2.889,00
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Responsabilidade Técnica;
- Deverão integrar o custo os valores referentes ao frete, estadia, mão de
obra para instalação e alimentação;
- Os produtos deverão ser entregues totalmente limpos, higienizados e
instalados.
02 unidades para o DEBETRAN
08 unidades para a agricultura – pequenos animais.
06 unidades para SENDETEC
06 unidades para o centro de eventos.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.
001

13

79540

Locação de banheiros constituído em plataforma móvel podendo ser
SERV
carreta para uso mínimo de 13 pessoas simultaneamente. Os banheiros
deverão conter: papel higiênico, papel toalha, álcool em gel, produtos de
limpeza e duas pessoas para cuidar da limpeza, higienização e reposição
de materiais.
Para o funcionamento das carretas, é necessário de luz, água com pressão e
esgoto, isso fica por conta da contratante.
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização do
evento conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.

1,00

24.589,00

001

14

79541

Locação de banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades SERV
especiais) com equipe de manutenção) em fibra de vidro ou polietileno
com medidas mínimas de 2,4 m de altura 1,6 m de largura e 1,6 m de
comprimento contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos,
mictório,
ctório, suporte para papel higiênico, identificação de masculino e
feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz interna, teto
translúcido para absorção de luz externa, trinco, porta com fechamento
automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante),
antider
corrimão interno e
apoio. Deverá ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no
custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem
como assistência técnica durante toda a realização do evento.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.

4,00

2.535,00

001

17

79544

Locação de Geradores de Energia para utilização no Centro de Eventos
SERV
do Parque de Exposições Jaime Canet Junior, incluindo: - Gerador de
energia 260kva silenciado, com cabeamento para ligação, instalado no local
do evento e abastecido para funcionar no mínimo
m
por 10 horas. Incluídos
no custo as despesas com transporte e instalação dos equipamentos,
despesas diretas e indiretas, combustível, bem como assistência técnica
durante toda a realização dos eventos.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

1,00

25.000,00

ATA SRP Nº 170/2022
EMPRESA DETENTORA: RODRIGO PONSONI BONETTI
CNPJ Nº 11.495.234/0001-73
73
Lote Item Código Descrição
001

3

79530

Locação de grades de isolamento de palco e área para cadeirantes em
material galvanizado, com medidas mínimas de 2(dois) metros de

UN Quant. Valor unitário
R$
M

200,00

16,50
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
comprimento x 1,10(um e dez) de altura com cantos arredondados.
Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado
de conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa
comprometer a funcionalidade.
Estão inclusos no orçamento todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação.
-A
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestado.
001

6

79533

Contratação para prestação de serviços de locação e instalação de painel SERV
de Led outdoor, sendo os equipamentos mínimos exigidos – dois painéis
de Led outdoor com estrutura para fixação (treliças) totalizando a medida
de 5x3 metros (cada painel) em resolução mínima p5mm ou superior com
processador de vídeo compatível para notebook.
Incluídos no custo as despesas com transporte, Instalação e manutenção
dos equipamentos, bem como operador técnico durante toda a realização
dos eventos.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

1,00

23.765,00

001

16

79543

Locação de 02 (dois) geradores de energia, sendo: 01 - Gerador de Energia SERV
para utilização no palco, incluindo: - Gerador de energia 260kva
silenciado, com cabeamento para ligação, instalado no local do evento e
abastecido para funcionar no mínimo por 14 horas.
ho
Incluídos no custo as
despesas com transporte e instalação dos equipamentos, despesas diretas e
indiretas, combustível, bem como assistência técnica durante toda a
realização dos eventos; e 01 - Gerador de Energia para utilização no palco,
em modo “Stand
and by” com possibilidade de uso, incluindo: Gerador de
energia 180kva silenciado, com cabeamento para ligação, instalado no local
do evento e abastecido para funcionar no mínimo por 10 horas (se
necessário). Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, despesas diretas e indiretas, combustível, bem como
assistência técnica durante toda a realização do evento.
Deverão ser instalados conforme determinação da organização do evento,
até o dia 03 de março de 2022 e permanecer até as 24h00min do dia 13 de
março de 2022.
A contratada deverá emitir ART / RRT e/ou TRT referente aos serviços
prestados.

1,00

43.650,00

Francisco Beltrão, 25 de fevereiro de 2022.
Samantha Pecoits
Sistema de Registro de Preços - SRP

Antonio Carlos Bonetti
Secretário Municipal de Administração
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