
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 locação de tendas, cadeiras de PVC e mesas de 

PVC, para utilização nas Unidades de Saúde no atendimento aos pacientes com 

sintomas de dengue, decorrente do Pregão eletrônico nº 

junho de 2022 a 20 de junho

ATA SRP Nº 550/2022 
EMPRESA DETENTORA: LEDER E MAFRA LTDA ME
CNPJ Nº 10.355.221/000-36
Lote Item Código Descrição 

001 1 81289 Locação de tendas tipo Pirâmide  Especificação: tipo pirâmide medindo 
05x05 metros², com pés direito de 3 metros de comprimento com 
alongador p/ até 4,5 metros, com altura central de até 4,5 m, em ferro 
metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca an
UV, com calha para escoamento de água, incluindo as despesas diretas e 
indiretas com a montagem, instalação e desinstalação.????A empresa 
também deverá fornecer assistência durante a utilização das tendas.????O 
material deverá estar em b
mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a 
funcionalidade da mesma.????Quantidade de tendas estimada: 6 (seis).??A 
solicitação será de acordo com a necessidade da Secretaria Municip
Saúde.??Período de locação da unidade: 30 dias.?? 

001 2 81290 Locação de cadeiras de PVC Especificação: sem braço, incluindo despesas 
com transporte, montagem e recolhimento.????Quantidade de cadeiras 
estimada: 150 (cento e cinquenta).??A solicitação será de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.?
unidade: 30 dias.??  

001 3 81291 Locação de tendas auto portante  Especificação: tipo auto portante, 
medindo 10x8 metros2 com estrutura em treliça Q 30 de alumínio, 
cobertura de lona branca anti chama com travamento com pontas de eixo e 
cintas, incluindo as despesas diretas e indiretas co
instalação e desinstalação.????A empresa também deverá fornecer 
assistência durante a utilização das tendas.????O material deverá estar em 
bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos 
ou rasgos, ou qualquer avaria que
mesma.????Quantidade de tendas estimada: 2 (duas).??A solicitação será 
de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.??Período 
de locação da unidade: 30 dias.?? 

001 4 81292 Locação de Mesa plástica  Especificação: quadrada na cor branca, 
empalhável, pratica e muito segura. Dimensões: 70cmx 70cmx 70cm (C
A).????Quantidade de mesas estimadas 20 (vinte). ??A solicitação será de 
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal 
locação da unidade: 30 dias.?? 

Francisco Beltrão, 21 de junho de 2022.
 

Daniela Raitz                                            
Sistema de Registro de Preços 
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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 locação de tendas, cadeiras de PVC e mesas de 

PVC, para utilização nas Unidades de Saúde no atendimento aos pacientes com 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 97/2022 com vigência de 

junho de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: LEDER E MAFRA LTDA ME 
36 

UN Quant. 

Locação de tendas tipo Pirâmide  Especificação: tipo pirâmide medindo 
05x05 metros², com pés direito de 3 metros de comprimento com 
alongador p/ até 4,5 metros, com altura central de até 4,5 m, em ferro 
metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção 
UV, com calha para escoamento de água, incluindo as despesas diretas e 
indiretas com a montagem, instalação e desinstalação.????A empresa 
também deverá fornecer assistência durante a utilização das tendas.????O 
material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou 
mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a 
funcionalidade da mesma.????Quantidade de tendas estimada: 6 (seis).??A 
solicitação será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde.??Período de locação da unidade: 30 dias.??  

MES 12,00 

Locação de cadeiras de PVC Especificação: sem braço, incluindo despesas 
com transporte, montagem e recolhimento.????Quantidade de cadeiras 
estimada: 150 (cento e cinquenta).??A solicitação será de acordo com a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.??Período de locação da 

 

MES 12,00 

Locação de tendas auto portante  Especificação: tipo auto portante, 
medindo 10x8 metros2 com estrutura em treliça Q 30 de alumínio, 
cobertura de lona branca anti chama com travamento com pontas de eixo e 
cintas, incluindo as despesas diretas e indiretas com a montagem, 
instalação e desinstalação.????A empresa também deverá fornecer 
assistência durante a utilização das tendas.????O material deverá estar em 
bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos 
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a funcionalidade da 
mesma.????Quantidade de tendas estimada: 2 (duas).??A solicitação será 
de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.??Período 
de locação da unidade: 30 dias.??  

MES 12,00 

Locação de Mesa plástica  Especificação: quadrada na cor branca, 
empalhável, pratica e muito segura. Dimensões: 70cmx 70cmx 70cm (C-L-
A).????Quantidade de mesas estimadas 20 (vinte). ??A solicitação será de 
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.??Período de 
locação da unidade: 30 dias.??  

MES 12,00 

 
Francisco Beltrão, 21 de junho de 2022. 

Daniela Raitz                                            Antonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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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 locação de tendas, cadeiras de PVC e mesas de 

PVC, para utilização nas Unidades de Saúde no atendimento aos pacientes com 

/2022 com vigência de 21 de 

Valor unitário 
R$ 

2.790,00 

398,75 

2.999,00 

325,00 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 
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