
PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   101/2021

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

187/2021

16/09/2021

Constitui objeto da presente licitação através de REGISTRO DE PREÇO, para eventual
aquisição de  ADESIVO MICRO PERFURADO, ARTE E IMPRESSÃO DE FOLDERS,
FACHADA EM ACM KYNAR 4MM, PLACA EM PVC, IMPRESSÃO DE ADESIVO LISO,
REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS INERENTES, BEM
COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E EXPEDIENTE QUE SERÃO
DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE de acordo
com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte
integrante neste ato convocatório.

187/2021

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

101/2021 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 29/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

ALEX ANDERSON GOULART

R$ 15.000,00300,000 50,00001 - Adesivo micro perfurado, cola ultra durabilidade especial, semibrilho
impressão colorida e vernizado para maior durabilidade. Com espessura
mínima de: 0,08mm, liner 120g, com a escrita e modelo a ser defina pela
ADM e com brasão do município, (será solicitado por cm). - Adesivo micro
perfurado, cola ultra durabilidade especial, semibrilho impressão colorida
e vernizado para maior durabilidade. Com espessura mínima de: 0,08mm,
liner 120g, com a escrita e modelo a ser defina pela ADM e com brasão
do município, (será solicitado por cm). - Marca: PRPRIA

M2

R$ 1.680,007.000,000 0,24002 - Arte e impressão de Folder explicativos, coloridos (para campanhas de
conscientização diversas) com escrita e imagens, em papel couchê 150
gr, colorido, brilho, em frente e verso, no tamanho de 21cmX15cm - Arte e
impressão de Folder explicativos, coloridos (para campanhas de
conscientização diversas) com escrita e imagens, em papel couchê 150
gr, colorido, brilho, em frente e verso, no tamanho de 21cmX15cm -
Marca: PRPRIA

UN

R$ 2.550,0050,000 51,00004 - Impressão de adesivo liso colorido de alta performance e vernizado,
cola de ultra durabiliade. Com a escrita e modelo a ser defina pela ADM e
com brasão do município para identificação de sala. - Impressão de
adesivo liso colorido de alta performance e vernizado, cola de ultra
durabiliade. Com a escrita e modelo a ser defina pela ADM e com brasão
do município para identificação de sala. - Marca: PRPRIA

M2

R$ 11.400,00200,000 57,00005 - Adesivo jateado, colorido, vernizado, com cola de ultra durabilidade.
Com modelo e cores a ser definido pela ADM. - Adesivo jateado, colorido,
vernizado, com cola de ultra durabilidade. Com modelo e cores a ser
definido pela ADM. - Marca: PRPRIA

M2

04 de Outubro de 2021Tunápolis,

Marino Jose Frey

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   101/2021

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

187/2021

16/09/2021

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 11.000,00100,000 110,00008 - Reforma de Placas de Sinalização, adesivo refletivo, cola ultra
durabilidade especial, semibrilho impressão colorida e vernizado para
maior durabilidade, conforme definido pela ADM. - Reforma de Placas de
Sinalização, adesivo refletivo, cola ultra durabilidade especial, semibrilho
impressão colorida e vernizado para maior durabilidade, conforme
definido pela ADM. - Marca: PRPRIA

M2

R$ 483,0030,000 16,100010 - Bloco de Receituário tipo B (notificação de Receita B), bloco
contendo 50 folhas. - Bloco de Receituário tipo B (notificação de Receita
B), bloco contendo 50 folhas. - Marca: PRPRIA

BLOCO

R$ 5.000,00100,000 50,000012 - Impressão de adesivo liso colorido de alta performance, cola de ultra
durabiliade, com a escrita e modelo a ser defina pela ADM. - Impressão
de adesivo liso colorido de alta performance, cola de ultra durabiliade,
com a escrita e modelo a ser defina pela ADM. - Marca: PRPRIA

M2

R$ 2.900,0010,000 290,000014 - Placa em PVC para informação de horários de atendimento (saúde),
com fixação na parede, colorida, modelo a ser definida pela ADM, no
tamanha de 1,20m x 2m. - Placa em PVC para informação de horários de
atendimento (saúde), com fixação na parede, colorida, modelo a ser
definida pela ADM, no tamanha de 1,20m x 2m. - Marca: PRPRIA

UN

R$ 136,00400,000 0,340021 - Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima fixação,
semibrilho impressão colorida e vernizada. Medindo 21cm de
comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor branca, com o
brasão do município e escrita de "Prefeitura Municipal de Tunápolis" com
formato de adesivo retangular. - Adesivo para fechar envelope de papel,
com cola de ótima fixação, semibrilho impressão colorida e vernizada.
Medindo 21cm de comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor
branca, com o brasão do município e escrita de "Prefeitura Municipal de
Tunápolis" com formato de adesivo retangular. - Marca: PRPRIA

UN

FABIO LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

R$ 408,0040,000 10,20003 - Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 35cm de
comprimento e 10cm de altura, com fixador de parede em metal no
tamanho de 10cm de comprimento 2cm de altura fixar com parafuso, para
sinalização de departamentos. - Placa em PVC para identificação de sala
no tamanho de 35cm de comprimento e 10cm de altura, com fixador de
parede em metal no tamanho de 10cm de comprimento 2cm de altura
fixar com parafuso, para sinalização de departamentos. - Marca: FABIO
LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 146,0010,000 14,60006 - Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 40cm de
comprimento e 15cm de altura, com corrente para fixar no teto/foro e a
placa ficar pendurada para baixo. - Placa em PVC para identificação de
sala no tamanho de 40cm de comprimento e 15cm de altura, com
corrente para fixar no teto/foro e a placa ficar pendurada para baixo. -
Marca: FABIO LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 70,0010,000 7,00007 - Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 35cm de
comprimento e 10cm de altura, para fixar na parede, logo acima da
moldura da porta, com cola de alta durabilidade. - Placa em PVC para
identificação de sala no tamanho de 35cm de comprimento e 10cm de
altura, para fixar na parede, logo acima da moldura da porta, com cola de
alta durabilidade. - Marca: FABIO LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 60,002.000,000 0,030013 - Adesivo vinil com impressão digital, medindo 1,5cm X 1,5cm -
Adesivo vinil com impressão digital, medindo 1,5cm X 1,5cm - Marca:
FABIO LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 700,0020,000 35,000015 - Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 21 cm por 30cm e 15cm de profundidade. - Caixa de MDF
cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa. Tamanho de 21 cm por
30cm e 15cm de profundidade. - Marca: FABIO LINDOMAR FRANZON &
CIA LTDA

UN
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R$ 460,0020,000 23,000016 - Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 15 cm por 30cm e 15cm de profundidade. - Caixa de MDF
cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa. Tamanho de 15 cm por
30cm e 15cm de profundidade. - Marca: FABIO LINDOMAR FRANZON &
CIA LTDA

UN

R$ 180,0020,000 9,000017 - Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 12,5 cm por 12,5 cm e 10cm de profundidade. - Caixa de
MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa. Tamanho de 12,5
cm por 12,5 cm e 10cm de profundidade. - Marca: FABIO LINDOMAR
FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 6,0050,000 0,120018 - MDF cru (aproximadamente 3cm) de figuras diversas (casa, flor, bola,
mão, coelho, sino, polvo, estrela, picolé, coqueiro, entre outros). - MDF
cru (aproximadamente 3cm) de figuras diversas (casa, flor, bola, mão,
coelho, sino, polvo, estrela, picolé, coqueiro, entre outros). - Marca:
FABIO LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 23.900,00100,000 239,000020 - Fachada em ACM 3 mm de espessura com garantia da pintura,
estrutura metálica em tubos galvanizados ( ser retirado e devidamente
instalado pela empresa vencedora conforme demanda). - Fachada em
ACM 3 mm de espessura com garantia da pintura, estrutura metálica em
tubos galvanizados ( ser retirado e devidamente instalado pela empresa
vencedora conforme demanda). - Marca:

M2

R$ 60,00200,000 0,300022 - Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima fixação,
semibrilho impressão colorida e vernizada. Medindo 16cm de
comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor branca, com o
brasão do município e escrita de "Prefeitura Municipal de Tunápolis", com
formato de adesivo retangular. - Adesivo para fechar envelope de papel,
com cola de ótima fixação, semibrilho impressão colorida e vernizada.
Medindo 16cm de comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor
branca, com o brasão do município e escrita de "Prefeitura Municipal de
Tunápolis", com formato de adesivo retangular. - Marca: FABIO
LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA

UN

R$ 18,00300,000 0,060023 - Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima fixação,
semibrilho impressão colorida e vernizado para maior durabilidade.
Medindo 2,5 cm de circunferência, sendo o fundo em cor branca, com o
brasão do município com formato de adesivo circular. - Adesivo para
fechar envelope de papel, com cola de ótima fixação, semibrilho
impressão colorida e vernizado para maior durabilidade. Medindo 2,5 cm
de circunferência, sendo o fundo em cor branca, com o brasão do
município com formato de adesivo circular. - Marca: FABIO LINDOMAR
FRANZON & CIA LTDA

UN

Gilson Wuttke - ME

R$ 43.000,00100,000 430,000019 - Fachada em ACM Kynar 4 mm de espessura com garantia da pintura
de até 15 anos (conforme fabricante), estrutura metálica em tubos
galvanizados (conforme demanda). - Fachada em ACM Kynar 4 mm de
espessura com garantia da pintura de até 15 anos (conforme fabricante),
estrutura metálica em tubos galvanizados (conforme demanda). - Marca:
W3

M2

OLDIR ANTONIO NARCISO 42587760925

R$ 1.120,007.000,000 0,16009 - Impressão de Cartão para Grupos da Unidade Básica de Saúde
(Hipertensos e diabéticos, retirada de medicamentos). Tamanho
16cmX11cm, impressão frente e verso. Cartão deve ser impresso em
papel cartão liso, cor  branca, com impressão colorida (modelos em
anexo). - Impressão de Cartão para Grupos da Unidade Básica de Saúde
(Hipertensos e diabéticos, retirada de medicamentos). Tamanho
16cmX11cm, impressão frente e verso. Cartão deve ser impresso em
papel cartão liso, cor  branca, com impressão colorida (modelos em

UNI
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anexo). - Marca: GRAFITAP

R$ 6.800,001.000,000 6,800011 - Receituário médico-bloco com 50 folhas tamanho 15cm X 21cm,
papel sulfite 75gramas - carbonado - 2 vias autocopiativo. Conforme
modelo. - Receituário médico-bloco com 50 folhas tamanho 15cm X
21cm, papel sulfite 75gramas - carbonado - 2 vias autocopiativo.
Conforme modelo. - Marca: GRAFITAP

BLOCO

R$ 127.077,00Total geral:
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