
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 PREÇO para fornecimento, instalação e substituição de portas e janelas 

de vidro liso e temperado e espelhos novos para municipalidade

municipalidade, decorrente do Pregão eletrônico nº 3

março de 2023 a 11 de março de 2024 conforme segue:

ATA SRP Nº 307/2023 
EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 49.427.021/0001-87
Lote Item Código Descrição 

001 1 70320 Espelho 4MM optimirror, incluindo as despesas com instalação, 
deslocamento e descarte.  

001 2 70321 Fornecimento de vidro canelado 4MM colocado, incluindo as 
despesas com retirada do vidro danificado, instalação, 
deslocamento e descarte 

001 3 70322 Vidro liso incolor 4 MM colocado, incluindo as despesas com a 
retirada do vidro danificado, instalação, deslocamento e descarte  

001 4 70323 Para esquadrias danificadas Vidro temperado incolor 10mm, para 
utilização em portas ou vidro fixo, incluindo despesas com a 
retirada do vidro danificado, instalação, deslocamento e descarte 

001 5 70324 Para esquadrias danificadas Vidro 
utilização em janelas e vãos que se fazem necessários, incluindo 
as despesas com retirada do vidro danificado, instalação, 
deslocamento e descarte.

001 6 70325 Janelas em vidro temperado 8mm, quatro folhas sendo duas fixas 
e duas  de correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte 

001 7 70326 Janelas em vidro temperado 8mm, duas folhas sendo uma fixa e 
uma de correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte 

001 8 70327 Portas em vidro temperado 10mm, quatro folhas sendo duas fixas 
e duas  de correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte 

001 9 70328 Portas em vidro temperado 10mm, duas folhas sendo uma fixa e 
uma de  correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte 

001 10 70329 Portas em vidros temperado 10mm, uma folha de abrir, incluindo 
todos os acessórios (ferragens) e as despesas com instalação, 
deslocamento e descarte 

001 11 70330 Portas em vidros temperado 10mm, duas folhas de abrir, 
incluindo todos os acessórios (ferragens) e as despesas com 
instalação, deslocamento e descarte 

001 12 70331 Vidro fixo temperado 10mm, incluindo todos os acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento e descarte 
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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 PREÇO para fornecimento, instalação e substituição de portas e janelas 

de vidro liso e temperado e espelhos novos para municipalidade, para manutenção da

, decorrente do Pregão eletrônico nº 33/2023 com vigência de 13 de 

março de 2023 a 11 de março de 2024 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: A L COLPANI LTDA 
87 

UN Quant.

Espelho 4MM optimirror, incluindo as despesas com instalação, 
deslocamento e descarte.   

M2 70,00

Fornecimento de vidro canelado 4MM colocado, incluindo as 
despesas com retirada do vidro danificado, instalação, 
deslocamento e descarte  

M2 300,00

Vidro liso incolor 4 MM colocado, incluindo as despesas com a 
retirada do vidro danificado, instalação, deslocamento e descarte   

M2 800,00

Para esquadrias danificadas Vidro temperado incolor 10mm, para 
utilização em portas ou vidro fixo, incluindo despesas com a 
retirada do vidro danificado, instalação, deslocamento e descarte  

M2 50,00

Para esquadrias danificadas Vidro temperado incolor 8mm, para 
utilização em janelas e vãos que se fazem necessários, incluindo 
as despesas com retirada do vidro danificado, instalação, 
deslocamento e descarte. 

M2 40,00

Janelas em vidro temperado 8mm, quatro folhas sendo duas fixas 
e duas  de correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 40,00

Janelas em vidro temperado 8mm, duas folhas sendo uma fixa e 
uma de correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 40,00

Portas em vidro temperado 10mm, quatro folhas sendo duas fixas 
e duas  de correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 60,00

Portas em vidro temperado 10mm, duas folhas sendo uma fixa e 
uma de  correr incluindo todos acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 50,00

Portas em vidros temperado 10mm, uma folha de abrir, incluindo 
todos os acessórios (ferragens) e as despesas com instalação, 
deslocamento e descarte  

M2 40,00

Portas em vidros temperado 10mm, duas folhas de abrir, 
incluindo todos os acessórios (ferragens) e as despesas com 
instalação, deslocamento e descarte  

M2 40,00

Vidro fixo temperado 10mm, incluindo todos os acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 100,00
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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 PREÇO para fornecimento, instalação e substituição de portas e janelas 

, para manutenção da 

/2023 com vigência de 13 de 

Quant. Valor unitário 
R$ 

70,00 296,05 

300,00 156,11 

800,00 154,74 

50,00 400,74 

40,00 324,84 

40,00 462,10 

40,00 472,12 

60,00 599,57 

50,00 600,83 

40,00 598,22 

40,00 603,12 

100,00 478,26 
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001 13 70332 Vidro fixo temperado 8mm, incluindo todos os acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento e descarte 

 
 

Francisco Beltrão, 13 de março de 2023.
 
 

Samantha Pecoits
Sistema de Registro de Preços 
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Vidro fixo temperado 8mm, incluindo todos os acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 50,00

 
Francisco Beltrão, 13 de março de 2023. 

Samantha PecoitsAntonio Carlos Bonetti 
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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50,00 395,24 

Secretário Municipal de Administração 


