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Licitação: PE16/2022 Modalidade: Pregão Julgamento: Global Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASTAS EM CARTOLINA PLASTIFICADA DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO

MUNICÍPIO DE CANOINHAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS.

Fornecedor: 12650 - F. RICIERI PARTICIPACOES EIRELI CPF/CNPJ: 09.168.383/0001-86 Valor total (R$): 7.000,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
10/03/2022 1 68086 - PASTA PLASTIFICADA NA COR AMARELO CLARO COM ETIQUETA ADESIVA. UNIDADE 800,00000 2,40000 1.920,00

Deverão  ser  confeccionadas  em  cartolina,  240  gr.,  com  vinco,  tamanho  24x32  cm,  fechada  e
48x32  cm  aberta,  plastificada  externamente  (1x0),  contendo  os  seguintes  itens:  1-

Brasão do Municipio de Canoinhas,  tamanho aproximado de 3x2,5 cm (AxL),  2-
A  inscrição  “Fundo  Municipal  de  Saúde”,  no  tamanho aproximado de  1,3x20  cm

(AxL),  sublinhada.  3-
Inscrição “Município de Canoinhas”, no tamanho aproximado de 0,5x7,8cm (AxL).

4- 01  (uma)  etiqueta  adesiva  para  inscrição  do  ano,  no  tamanho  aproximado  de
5x21  cm  +  5  linhas  em  branco.  5-

01 (uma) etiqueta adesiva para inscrição do assunto, no tamanho aproximado de
5x21  cm + 5  linhas  em branco.       Obs:  As  etiquetas  devem ser  entregues  coladas  na  parte
frontal das pastas. Uma (item 04 desta solicitação) à 8,5 cm da parte superior da pasta e outra

Complemento do item:

10/03/2022 2 68087 - PASTA PLASTIFICADA NA COR AZUL CLARO COM ETIQUETA ADESIVA. UNIDADE 1.500,00000 2,40000 3.600,00
Deverão  ser  confeccionadas  em  cartolina,  240  gr.,  com  vinco,  tamanho  24x32  cm,  fechada  e
48x32  cm  aberta,  plastificada  externamente  (1x0),  contendo  os  seguintes  itens:  1-

Brasão do Município de Canoinhas,  tamanho aproximado de 3x2,5 cm (AxL),  2-
A  inscrição  “Prefeitura  do  Município  de  Canoinhas”,  no  tamanho  aproximado  de

1,3x20  cm,  sublinhada.  3-
Inscrição  “Estado  de  Santa  Catarina”,  no  tamanho  aproximado  de  0,5x7,8cm

(AxL).  4-
01  (uma)  etiqueta  adesiva  para  inscrição  do  ano,  no  tamanho  aproximado  de

5x21  cm  +  5  linhas  em  branco.  5-
01 (uma) etiqueta adesiva para inscrição do assunto, no tamanho aproximado de

5x21  cm + 5  linhas  em branco.       Obs:  As  etiquetas  devem ser  entregues  coladas  na  parte

Complemento do item:

10/03/2022 3 68088 - PASTA PLASTIFICADA NA COR SALMÃO COM ETIQUETA ADESIVA. UNIDADE 100,00000 3,80000 380,00
Deverão  ser  confeccionadas  em  cartolina,  240  gr.,  com  vinco,  tamanho  24x32  cm,  fechada  e
48x32  cm  aberta,  plastificada  externamente  (1x0),  contendo  os  seguintes  itens:  1-

Brasão do Municipio de Canoinhas,  tamanho aproximado de 3x2,5 cm (AxL),  2-
A  inscrição  “Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural”,  no  tamanho

aproximado  de  1,3x20  cm  (AxL),  sublinhada.  3-
Inscrição “Município de Canoinhas”, no tamanho aproximado de 0,5x7,8cm (AxL).

4- 01  (uma)  etiqueta  adesiva  para  inscrição  do  ano,  no  tamanho  aproximado  de
5x21  cm  +  5  linhas  em  branco.  5-

01 (uma) etiqueta adesiva para inscrição do assunto, no tamanho aproximado de
5x21  cm + 5  linhas  em branco.       Obs:  As  etiquetas  devem ser  entregues  coladas  na  parte
frontal das pastas. Uma (item 04 desta solicitação) à 8,5 cm da parte superior da pasta e outra

Complemento do item:

10/03/2022 4 68088 - PASTA PLASTIFICADA NA COR SALMÃO COM ETIQUETA ADESIVA. UNIDADE 100,00000 5,10000 510,00
Deverão  ser  confeccionadas  em  cartolina,  240  gr.,  com  vinco,  tamanho  24x32  cm,  fechada  e
48x32  cm  aberta,  plastificada  externamente  (1x0),  contendo  os  seguintes  itens:  1-

Brasão do Municipio de Canoinhas,  tamanho aproximado de 3x2,5 cm (AxL),  2-
A inscrição “Fundação Municipal de Esporte”, no tamanho aproximado de 1,3x20

cm  (AxL),  sublinhada.  3-
Inscrição “Município de Canoinhas”, no tamanho aproximado de 0,5x7,8cm (AxL).

4- 01  (uma)  etiqueta  adesiva  para  inscrição  do  ano,  no  tamanho  aproximado  de
5x21  cm  +  5  linhas  em  branco.  5-

01 (uma) etiqueta adesiva para inscrição do assunto, no tamanho aproximado de
5x21  cm + 5  linhas  em branco.       Obs:  As  etiquetas  devem ser  entregues  coladas  na  parte
frontal das pastas. Uma (item 04 desta solicitação) à 8,5 cm da parte superior da pasta e outra

Complemento do item:

10/03/2022 5 68088 - PASTA PLASTIFICADA NA COR SALMÃO COM ETIQUETA ADESIVA. UNIDADE 100,00000 2,90000 290,00
Deverão  ser  confeccionadas  em  cartolina,  240  gr.,  com  vinco,  tamanho  24x32  cm,  fechada  e
48x32  cm  aberta,  plastificada  externamente  (1x0),  contendo  os  seguintes  itens:  1-

Brasão do Municipio de Canoinhas,  tamanho aproximado de 3x2,5 cm (AxL),  2-
A  inscrição  “Fundação  Cultural”,  no  tamanho  aproximado  de  1,3x20  cm  (AxL),

sublinhada.  3-
Inscrição “Município de Canoinhas”, no tamanho aproximado de 0,5x7,8cm (AxL).

4- 01  (uma)  etiqueta  adesiva  para  inscrição  do  ano,  no  tamanho  aproximado  de
5x21  cm  +  5  linhas  em  branco.  5-

01 (uma) etiqueta adesiva para inscrição do assunto, no tamanho aproximado de
5x21  cm + 5  linhas  em branco.       Obs:  As  etiquetas  devem ser  entregues  coladas  na  parte
frontal das pastas. Uma (item 04 desta solicitação) à 8,5 cm da parte superior da pasta e outra

Complemento do item:

10/03/2022 6 68089 - PASTA PLASTIFICADA NA COR ROSA COM ETIQUETA ADESIVA. UNIDADE 100,00000 3,00000 300,00
Deverão  ser  confeccionadas  em  cartolina,  240  gr.,  com  vinco,  tamanho  24x32  cm,  fechada  e
48x32  cm  aberta,  plastificada  externamente  (1x0),  contendo  os  seguintes  itens:  1-

Brasão do Municipio de Canoinhas,  tamanho aproximado de 3x2,5 cm (AxL),  2-
A  inscrição  “Fundo  Municipal  da  Criança  e  do  Adolescente”,  no  tamanho

aproximado  de  1,3x20  cm  (AxL),  sublinhada.  3-
Inscrição “Município de Canoinhas”, no tamanho aproximado de 0,5x7,8cm (AxL).

4- 01  (uma)  etiqueta  adesiva  para  inscrição  do  ano,  no  tamanho  aproximado  de
5x21  cm  +  5  linhas  em  branco.  5-

01 (uma) etiqueta adesiva para inscrição do assunto, no tamanho aproximado de
5x21  cm + 5  linhas  em branco.       Obs:  As  etiquetas  devem ser  entregues  coladas  na  parte
frontal das pastas. Uma (item 04 desta solicitação) à 8,5 cm da parte superior da pasta e outra

Complemento do item:

Total Adjudicado (R$): 7.000,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 7.000,00
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