
 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2016 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a aquisição e 
instalação de lonas, faixas, banner, Placas e adesivos, conforme edital, HOMOLOGO os atos 
do presente processo tendo como vencedoras as seguintes empresas:  
A) T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE - ME, CNPJ 05.781.016/0001-00, para os seguintes 
lotes e valores:  
LOTE I – pelo valor global de R$ 2.474,80, resultando nos seguintes valores unitários: Item 
01 (Lona com impressão digital colorida) por R$ 530,30 cada e Item 02 (Instalação) por R$ 
88,40 cada;  
LOTE IV – pelo valor global de R$ 3.640,00, resultando no seguinte valor unitário: item único 
(Banner com impressão digital colorida) por R$ 36,40 o m²; 
LOTE V – pelo valor global de R$ 3.600,00, resultando no seguinte valor unitário: Item único 
(Banner com impressão digital colorida (tamanho variável)) por R$ 36,00 o m² e 
LOTE VIII – pelo valor global de R$ 38.509,70, resultando nos seguintes valores unitários: 
Item 01 (Placa de identificação de obra ou outdoor) por R$ 176,65 o m² e Item 02 (Instalação) 
por R$ 105,99 cada. 
B) C2 VIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, CNPJ 02.115.843/0001-69, para os 
seguintes lotes e valores: 
LOTE II – pelo valor global de R$ 7.985,20, resultando nos seguintes valores unitários: Item 
01 (Lona circular com impressão digital colorida 5,00 metros) por R$ 732,05 cada e Item 02 
(Instalação) por R$ 266,10 cada; 
LOTE III – Pelo valor global de R$ 13.463,00, resultando nos seguintes valores unitários: 
Item 01 (Faixa em lona 380 gr/m³) por R$ 23,14 o m² e Item 02 (instalação) por R$ 42,07 cada. 
LOTE VI – Pelo valor global de R$ 6.700,00, resultando no seguinte valor unitário: Item 
único (Placa em PVC 2mm, sobreposta por adesivo) por R$ 134,00 o m² e 
LOTE VII – Pelo valor global de R$ 3.600,00, no seguinte valor unitário: Item único (Adesivo 
para personalização de objetos diversos) por R$ 36,00 o m². 
2. Publique-se. 
3. Registrem-se os preços 
4. Cumpra-se. 
Ibitinga, 27 de abril de 2016. 
 

 
Florisvaldo Antonio Fiorentino 
Prefeito Municipal 
 


