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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 de serviços especializados de comunicação visual 

sendo: personalização e identificação de veículos oficiais, faixas, letreiros, fachadas, 

tottens placas e banners, incluindo o fornecimento de material e serviços

decorrente do Pregão eletrônico nº 

07 de setembro de 2023 conforme segue:

ATA SRP Nº 907/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 42.561.594/0001-50
Lote Item Código Descrição 

002 1 73419 Banner em lona 360 gramas, impressão digital, 
acabamento em perfil plástico ou cabo de madeira, 
ponteiras plásticas e corda para fixar. Garantia: 36 
(trinta e seis) 

 
ATA SRP Nº 908/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 05.395.404/0001-45
Lote Item Código Descrição 

001 9 73432 Placas de homenagem em latão preto gravado em 
dourado, com estojo.  Texto a ser definido pelo 
município. Tamanho 11 x 17 cm 

001 10 73433 Placas de homenagem em latão preto gravado em 
dourado, com estojo.  Texto a ser definido pelo 
município. Tamanho 13 x 19 cm 

001 11 73434 Placas de homenagem em latão preto gravado em 
dourado, com estojo.  Texto a ser definido pelo 
município. Tamanho 21 X 29,5 

ATA SRP Nº 909/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 05.538.358/0001-96
Lote Item Código Descrição 

001 1 73421 Placas de obras pequenas, de até 6 m², estrutura metálica, 
tubo de 20x30 galvanizado, com lona em impressão 
digital e instalação com tubos metálicos 2"e1/2 
galvanizados e, se houver necessidade, colocar tirantes de 
cabos de arame galvanizado na frente e at
para maior resistência aos ventos. Instalação com caibros 
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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 de serviços especializados de comunicação visual 

sendo: personalização e identificação de veículos oficiais, faixas, letreiros, fachadas, 

placas e banners, incluindo o fornecimento de material e serviços

decorrente do Pregão eletrônico nº 157/2022 com vigência de 08 de setembro

de 2023 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: A BALLESTA 
50 
 UN Quant.

Banner em lona 360 gramas, impressão digital, 
acabamento em perfil plástico ou cabo de madeira, 
ponteiras plásticas e corda para fixar. Garantia: 36 
(trinta e seis) meses. 

M2 1.500,00

EMPRESA DETENTORA: GISELE BENETTI E CIA LTDA 
45 
 UN Quant.

Placas de homenagem em latão preto gravado em 
dourado, com estojo.  Texto a ser definido pelo 
município. Tamanho 11 x 17 cm  

UN 10,00

Placas de homenagem em latão preto gravado em 
dourado, com estojo.  Texto a ser definido pelo 
município. Tamanho 13 x 19 cm  

UN 10,00

Placas de homenagem em latão preto gravado em 
dourado, com estojo.  Texto a ser definido pelo 
município. Tamanho 21 X 29,5  

UN 15,00

EMPRESA DETENTORA: HILLESHEIM E FILHOS LTDA 
96 

UN Quant.

Placas de obras pequenas, de até 6 m², estrutura metálica, 
tubo de 20x30 galvanizado, com lona em impressão 
digital e instalação com tubos metálicos 2"e1/2 
galvanizados e, se houver necessidade, colocar tirantes de 
cabos de arame galvanizado na frente e atrás da placa 
para maior resistência aos ventos. Instalação com caibros 

M2 160,00
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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 de serviços especializados de comunicação visual 

sendo: personalização e identificação de veículos oficiais, faixas, letreiros, fachadas, 

placas e banners, incluindo o fornecimento de material e serviços, 

setembro de 2022 a 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.500,00 26,40 

Quant. Valor unitário 
R$ 

10,00 263,00 

10,00 395,00 

15,00 507,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

160,00 250,00 
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de madeira de 10x10cm com 3 m de comprimento. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

001 2 73422 Placas de obras grandes, acima de 6 m², estrutura 
metálica,  tubo de 30x30 de aço galvanizado, com uma 
travessa horizontal e outra vertical no centro da placa, 
impressão em lona digital. Pés de estrutura metálica 
instalados a pelo menos 2 metros do chão. E
pintura de esmalte sintético preto. Reforço de 4 cabos de 
aço na frente e atrás da placa, para maior resistência. 
Confecção e instalação da placa. Garantia: 36 (trinta e seis) 
meses.  

001 5 73425 Totten em LONA BACK dupla face, em estrutura 
metálica galvanizada com Totten em LONA BACK dupla 
face, em estrutura metálica galvanizada com tubo 20x30, 
chapa bitola 18 com solda mig, com lona backlight em 
impressão digital. Medindo 1,30 x 0,90. Com ilumina
por lampadas de led. Com poste de fixação com 3,00 
metros de altura, com instalação de sapata para fixação 
do mesmo. Poste quadrado 10x10, bitola 16 Com serviços 
de confecção e instalações determinados pela prefeitura. 
Garantia: 36 (trinta e seis) mese
VIII)   

001 7 73428 Placas de inauguração de obra em granito preto, medindo 
55 x 80 com impressão jateada ou similar, letras brancas 
ou douradas. Inclui instalação em locais a serem 
indicados dentro do município de Francisco Beltrão. 

001 16 83210 Aplicação de adesivo jateado auto tac profissional; uso 
interno   e externo e aplicado em vidro; na cor branca; não 
refletiva  

001 18 83212 Confecção de placa de chapa galvanizada 28, com 
estrutura em madeira, adesivada, com 2 pilares de 
madeira de pelo menos 1,5 m (acima do chão) + dois 
pilares de reforço na parte traseira, fixados na transversal 

001 20 83214 Placa com chapa galvanizada para fixação em 
parede/muro, sem estrutura chapa 28, adesivada com 
imagem ou recorte, incluindo instalação  

001 21 83215 Placa em acrílico 3 mm, por metro quadrado, com 
adesivos e incluindo   instalação, com parafusos, fita 
dupla face ou extensores 

001 22 83216 Serviço de troca de lonas de toldos existentes na estrutura 
do   município, com lona modelo semi
espessura 46 mm. (incluindo material e mão de obra) 

001 25 83219 Fachada do CRAS Miriam Bonissoni, com estrutura 
metálica, revestimento em ACM (15,5 m²), cobertura de 
zinco e calha (3,5 m²). Logos e nomes em adesivo (5 m²). 
Modelo em anexo. Prazo para execução: 30 dias 

002 2 73420 Banner de grande formato em lona 440 gramas para 
backdrop, sem emenda, impressão digital, acabamento 
nas dobras com borda colada ou vulcanizada e aplicação 
de ilhós niquelado com arruela, com 30 cm de espaço 
entre eles. Inclui impressão e instalação em eve
município de Francisco Beltrão. Garantia: 36 (trinta e seis) 
meses.  

ATA SRP Nº 910/2022 
EMPRESA DETENTORA:
BULMARPLAC LTDA 
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de madeira de 10x10cm com 3 m de comprimento. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.   

Placas de obras grandes, acima de 6 m², estrutura 
metálica,  tubo de 30x30 de aço galvanizado, com uma 
travessa horizontal e outra vertical no centro da placa, 
impressão em lona digital. Pés de estrutura metálica 
instalados a pelo menos 2 metros do chão. Estrutura com 
pintura de esmalte sintético preto. Reforço de 4 cabos de 
aço na frente e atrás da placa, para maior resistência. 
Confecção e instalação da placa. Garantia: 36 (trinta e seis) 

M2 160,00

Totten em LONA BACK dupla face, em estrutura 
metálica galvanizada com Totten em LONA BACK dupla 
face, em estrutura metálica galvanizada com tubo 20x30, 
chapa bitola 18 com solda mig, com lona backlight em 
impressão digital. Medindo 1,30 x 0,90. Com iluminação 
por lampadas de led. Com poste de fixação com 3,00 
metros de altura, com instalação de sapata para fixação 
do mesmo. Poste quadrado 10x10, bitola 16 Com serviços 
de confecção e instalações determinados pela prefeitura. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO 

UN 3,00

Placas de inauguração de obra em granito preto, medindo 
55 x 80 com impressão jateada ou similar, letras brancas 
ou douradas. Inclui instalação em locais a serem 
indicados dentro do município de Francisco Beltrão.  

UN 20,00

Aplicação de adesivo jateado auto tac profissional; uso 
interno   e externo e aplicado em vidro; na cor branca; não 

M2 100,00

Confecção de placa de chapa galvanizada 28, com 
estrutura em madeira, adesivada, com 2 pilares de 
madeira de pelo menos 1,5 m (acima do chão) + dois 
pilares de reforço na parte traseira, fixados na transversal  

M2 200,00

Placa com chapa galvanizada para fixação em 
parede/muro, sem estrutura chapa 28, adesivada com 
imagem ou recorte, incluindo instalação   

M2 150,00

Placa em acrílico 3 mm, por metro quadrado, com 
adesivos e incluindo   instalação, com parafusos, fita 
dupla face ou extensores  

M2 80,00

Serviço de troca de lonas de toldos existentes na estrutura 
do   município, com lona modelo semi-translúcida, 
espessura 46 mm. (incluindo material e mão de obra)  

M2 120,00

Fachada do CRAS Miriam Bonissoni, com estrutura 
metálica, revestimento em ACM (15,5 m²), cobertura de 
zinco e calha (3,5 m²). Logos e nomes em adesivo (5 m²). 
Modelo em anexo. Prazo para execução: 30 dias  

UN 1,00

Banner de grande formato em lona 440 gramas para 
backdrop, sem emenda, impressão digital, acabamento 
nas dobras com borda colada ou vulcanizada e aplicação 
de ilhós niquelado com arruela, com 30 cm de espaço 
entre eles. Inclui impressão e instalação em eventos no 
município de Francisco Beltrão. Garantia: 36 (trinta e seis) 

M2 2.000,00

EMPRESA DETENTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS 

FRANCISCO BELTRÃO 
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160,00 290,00 

3,00 1.795,00 

20,00 950,00 

100,00 77,00 

200,00 263,33 

150,00 178,00 

80,00 380,00 

120,00 153,33 

1,00 8.383,33 

2.000,00 33,00 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS 
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CNPJ Nº 80.577.232/0001-46
Lote Item Código Descrição 

001 8 73430 Confecção e instalação de placa em inox gravada na 
medida de 40x60 cm  

 
ATA SRP Nº 911/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 22.360.896/0001-52
Lote Item Código Descrição 

001 3 73423 Fachadas com chapas em ACM (Aluminium Composite 
Material) 3mm, com estrutura metálica galvanizada com 
tubo 20x20 e 20x30, chapa 18 com solda mig e preparação 
com álcool ispropílico para limpeza das graxas e 
impurezas do tubo, com utilização de primer para 
aderência de fita dupla face 19mm para melhor fixação 
das chapas de ACM, com 5 anos de durabilidade. Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela 
prefeitura.  

001 4 73424 Fachadas em LONA FRONT LIGHT, com estrutura 
metálica galvanizada com tubo 20x30, chapa bitola 18 
com solda mig e com lona em impressão digital. Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela 
prefeitura. Nos. Iluminação com haste e luminária, com
no mínimo 2 refletores de Led 30w. Acrescer 1 refletor a 
cada 2 metros lineares a partir de 4 m. Garantia: 36 (trinta 
e seis) meses. 

001 6 73426 Totten em ACM dupla face em estrutura metálica 
galvanizada com Vigas   U enrijecida 100x40, chapa 12 e 
tubos 30x30, chapa 18 com solda mig, revestidos de ACM 
com corte eletrônico e acrílico com iluminação interna por 
lâmpadas de led. Medindo 3,00 x 0,90. C
sapata para fixação do mesmo. Com serviços de confecção 
e instalações determinados pela prefeitura. ??Garantia: 36 
(trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO VIII)?? 

001 12 73435 Aplicação de adesivos em bens da Administração Pública 
Municipal, com impressão digital de alta resolução e 
durabilidade mínima de 3 anos. Incluindo impressão e 
aplicação. Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

001 14 73437 Letreiro em adesivo, com recorte eletrônico, de vinil, com 
garantia de durabilidade mínima de 3 anos, incluindo 
aplicação. Garantia: 36 (trinta e seis) meses. 

001 15 83209 Impressão e aplicação de adesivos perfurados em bens da 
Administração   Municipal, com impressão digital de alta 
qualidade, garantia de 3 anos. 

001 17 83211 Película para redução da incidência de raios solares, com 
índice de visibilidade de 50%, cor preto, para instalação 
nas portas e janelas de prédios públicos e veículos, 
incluindo o fornecimento do material, acessórios e 
serviços para instalação. 

001 23 83217 Serviço de troca de lonas de toldos existentes na estrutura 
do   município, com lona modelo poli light translúcida, 
espessura 57 mm. (incluindo material e mão de obra) 

001 24 83218 Fachada do Mercado Municipal com estrutura metálica 
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46 
UN Quant.

Confecção e instalação de placa em inox gravada na 
medida de 40x60 cm   

UN 10,00

EMPRESA DETENTORA: KELLY ROBERTA TRAPP – EIRELI - ME 
52 

UN Quant.

Fachadas com chapas em ACM (Aluminium Composite 
Material) 3mm, com estrutura metálica galvanizada com 
tubo 20x20 e 20x30, chapa 18 com solda mig e preparação 
com álcool ispropílico para limpeza das graxas e 
impurezas do tubo, com utilização de primer para melhor 
aderência de fita dupla face 19mm para melhor fixação 
das chapas de ACM, com 5 anos de durabilidade. Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela 

 

M2 30,00

Fachadas em LONA FRONT LIGHT, com estrutura 
metálica galvanizada com tubo 20x30, chapa bitola 18 
com solda mig e com lona em impressão digital. Com 
serviços de confecção e instalações determinados pela 
prefeitura. Nos. Iluminação com haste e luminária, com 
no mínimo 2 refletores de Led 30w. Acrescer 1 refletor a 
cada 2 metros lineares a partir de 4 m. Garantia: 36 (trinta 
e seis) meses.  

M2 80,00

Totten em ACM dupla face em estrutura metálica 
galvanizada com Vigas   U enrijecida 100x40, chapa 12 e 
tubos 30x30, chapa 18 com solda mig, revestidos de ACM 
com corte eletrônico e acrílico com iluminação interna por 
lâmpadas de led. Medindo 3,00 x 0,90. Com instalação de 
sapata para fixação do mesmo. Com serviços de confecção 
e instalações determinados pela prefeitura. ??Garantia: 36 
(trinta e seis) meses.  (MODELO EM ANEXO VIII)??  

UN 2,00

Aplicação de adesivos em bens da Administração Pública 
Municipal, com impressão digital de alta resolução e 
durabilidade mínima de 3 anos. Incluindo impressão e 
aplicação. Garantia: 36 (trinta e seis) meses.   

M2 800,00

Letreiro em adesivo, com recorte eletrônico, de vinil, com 
garantia de durabilidade mínima de 3 anos, incluindo 
aplicação. Garantia: 36 (trinta e seis) meses.  

M2 200,00

Impressão e aplicação de adesivos perfurados em bens da 
Administração   Municipal, com impressão digital de alta 
qualidade, garantia de 3 anos.  

M2 120,00

Película para redução da incidência de raios solares, com 
índice de visibilidade de 50%, cor preto, para instalação 
nas portas e janelas de prédios públicos e veículos, 
incluindo o fornecimento do material, acessórios e 
serviços para instalação.  

M2 250,00

Serviço de troca de lonas de toldos existentes na estrutura 
do   município, com lona modelo poli light translúcida, 
espessura 57 mm. (incluindo material e mão de obra)  

M2 120,00

Fachada do Mercado Municipal com estrutura metálica UN 1,00
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Quant. Valor unitário 
R$ 

10,00 699,99 

 

Quant. Valor unitário 
R$ 

30,00 425,00 

80,00 240,00 

2,00 3.830,00 

800,00 48,00 

200,00 40,00 

120,00 63,00 

250,00 78,50 

120,00 173,33 

1,00 73.204,67 
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revestida em ACM   com avanço. Letras em INOX polido 
e aço escovado, com cobertura em policarbonato, 
totalizando 65,06 m² de estrutura e ACM + 67,64 m² de 
policarbonato + letras em inox (11,5 x 0,32 m). M
anexo. Prazo para execução: 30 dias 

 
ATA SRP Nº 912/2022 
EMPRESA DETENTORA:
EIRELI 
CNPJ Nº 37.350.175/0001-39
Lote Item Código Descrição 

001 13 73436 Faixa de polietileno com adesivo em recorte eletrônico, 
incluindo aplicação. Garantia: 36 (trinta e seis) meses.   

001 19 83213 Placas de comunicação visual interna em pvc 2mm, 
tamanho variado, com aplicação de adesivo de impressão 
digital, mais fita dupla face para fixação. 

Francisco Beltrão, 
 
 

Samantha Pecoits                                       
Sistema de Registro de Preços 
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revestida em ACM   com avanço. Letras em INOX polido 
e aço escovado, com cobertura em policarbonato, 
totalizando 65,06 m² de estrutura e ACM + 67,64 m² de 
policarbonato + letras em inox (11,5 x 0,32 m). Modelo em 
anexo. Prazo para execução: 30 dias  

EMPRESA DETENTORA: TERCEIRO ATO DESIGN E IDENTIDADE VISUAL 

39 
UN Quant.

Faixa de polietileno com adesivo em recorte eletrônico, 
incluindo aplicação. Garantia: 36 (trinta e seis) meses.    

M2 100,00

Placas de comunicação visual interna em pvc 2mm, 
tamanho variado, com aplicação de adesivo de impressão 
digital, mais fita dupla face para fixação.  

M2 200,00

 
 

Francisco Beltrão, 08 de setembro de 2022. 

Samantha Pecoits                                       Antonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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TERCEIRO ATO DESIGN E IDENTIDADE VISUAL 

Quant. Valor unitário 
R$ 

100,00 64,00 

200,00 98,00 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 


