
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:
 REGISTRO DE PREÇOS para 
transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de pessoas para 

eventos e a serviço da Mu

com vigência de 27 de fevereiro de 202

ATA SRP Nº187/2023 
EMPRESA DETENTORA: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS OLITUR LTDA
CNPJ Nº 06959.809/0001-21
Lote Item Código Descrição 

001 1 85810 Fretamento de van, para transporte de pessoal e bagagem,   
habilitado e capacitado, equipado com ar condicionado, capacidade para 
mínimo de 15 lugares, fabricação a partir do ano 2016, licenciado para o 
trafego rodoviário, junto aos órgãos reguladores, em todo o território 
nacional.  

002 1 85811 Fretamento de micro-
motorista habilitado e capacitado, equipado com ar condicionado, bancos 
reclináveis, capacidade mínima de 21 lugares, fabricação a partir do ano 
2016, licenciado para o trafego rodoviário, em todo o território nacional, 
junto aos órgãos reguladores. 

002 2 85812 Fretamento de onibus tipo semi leito, para transporte de pessoal e  
bagagem, com motorista habilitado e capacitado, equipado com ar 
condicionado, banheiro e frigobar, capacidade mínima de 40 lugares, 
bancos reclináveis e apoio para as pernas, fabricação a partir do ano 2016, 
licenciado para o trafego rodoviário, em todo o 
aos órgãos reguladores. 

002 3 85813 Fretamento de ônibus tipo leito, para transporte de pessoal e bagagem,  
com motorista habilitado e capacitado, dois andares, capacidade mínima 
de 40 lugares, equipado com ar condicionado, banheiro e frigobar, bancos 
reclináveis e apoio para as pernas, fabricação a partir do ano 2016, 
licenciado para o trafego rodoviário, em to
aos órgãos reguladores. 

Francisco Beltrão, 27 de fevereiro de 2023.
 

Samantha Pecoits
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  serviços de fretamento eventual para 

transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de pessoas para 

eventos e a serviço da Municipalidade, decorrente do Pregão eletrônico nº 

de fevereiro de 2023 a 26 de fevereiro de 2024 conforme segue:

EMPRESA DETENTORA: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS OLITUR LTDA
21 

UN Quant. 

Fretamento de van, para transporte de pessoal e bagagem,   com motorista 
habilitado e capacitado, equipado com ar condicionado, capacidade para 
mínimo de 15 lugares, fabricação a partir do ano 2016, licenciado para o 
trafego rodoviário, junto aos órgãos reguladores, em todo o território 

KM 10.000,00 

-ônibus, para transporte de pessoal e bagagem,   com 
motorista habilitado e capacitado, equipado com ar condicionado, bancos 
reclináveis, capacidade mínima de 21 lugares, fabricação a partir do ano 
2016, licenciado para o trafego rodoviário, em todo o território nacional, 
junto aos órgãos reguladores.  

KM 15.000,00 

Fretamento de onibus tipo semi leito, para transporte de pessoal e  
bagagem, com motorista habilitado e capacitado, equipado com ar 
condicionado, banheiro e frigobar, capacidade mínima de 40 lugares, 
bancos reclináveis e apoio para as pernas, fabricação a partir do ano 2016, 
licenciado para o trafego rodoviário, em todo o território nacional, junto 
aos órgãos reguladores.  

KM 30.000,00 

Fretamento de ônibus tipo leito, para transporte de pessoal e bagagem,  
com motorista habilitado e capacitado, dois andares, capacidade mínima 
de 40 lugares, equipado com ar condicionado, banheiro e frigobar, bancos 
reclináveis e apoio para as pernas, fabricação a partir do ano 2016, 
licenciado para o trafego rodoviário, em todo o território nacional, junto 
aos órgãos reguladores.  

KM 15.000,00 

 
Francisco Beltrão, 27 de fevereiro de 2023. 

Samantha Pecoits                                       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: 

serviços de fretamento eventual para 

transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de pessoas para 

, decorrente do Pregão eletrônico nº 21/2023 

conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS OLITUR LTDA 

Valor unitário 
R$ 

6,26 

7,50 

8,40 

9,95 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 


