MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 16.744/2018
Pregão Presencial nº. 065/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação
de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de
recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº.
80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo
o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para a empresa participante abaixo discriminada.
Item

Qtd.

01

27.000

02

500

03

4.000

Descrição do Objeto
Impressão de carnês de IPTU/TAXA DE
COLETA DE LIXO Descrição: Formato 03
folhas por A4 (99mm x 210mm). Total de 24
folhas/26 faces, sendo: 01 capa com arte
gráfica (frente e verso), 02 demonstrativos, 01
atualização cadastral, 02 parcelas únicas, até 17
parcelas mensais e 01 contracapa com arte
gráfica (frente e verso). As capas e contracapas
serão impressas em papel OFF-SET 90g com
policromia de 4x4 cores. As demais lâminas
serão impressas em papel branco ou colorido
75g, com impressão monocromática na cor
preta. O acabamento dos carnês se dará
obrigatoriamente no processo hot-melt
permitindo uma melhor fixação das lâminas.
CARNÊS DE ISS FIXO Descrição: Formato
03 folhas por A4 (99mm x 210mm). Total de
13 folhas/13 faces, sendo: 01 dados de entrega,
01 demonstrativo, 10 parcelas mensais e 01
contracapa. Os demonstrativos e as
contracapas serão impressas em papel colorido
75g (podendo-se optar pelas cores azul,
amarelo, verde ou rosa) e as demais lâminas
em papel branco 75g. O acabamento dos
carnês se dará obrigatoriamente no processo
hot-melt permitindo uma melhor fixação das
lâminas.
TAXA DE LICENÇA Descrição: Formato 03
folhas por A4 (99mm x 210mm). Total de 08
folhas/08 faces, sendo: 01 dados de entrega, 01
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Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 3,05

R$ 82.350,00

R$ 2,85

R$ 1.425,00

R$ 1,33

R$ 5.320,00
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04

05

06

demonstrativo, 05 parcelas mensais e 01
contracapa. Os demonstrativos e as contracapas
serão impressas em papel colorido 75g
(podendo-se optar pelas cores azul, amarelo,
verde ou rosa) e as demais lâminas em papel
branco 75g. O acabamento dos carnês se dará
obrigatoriamente no processo hot-melt
permitindo uma melhor fixação das lâminas.
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Descrição: Formato 03 folhas por A4 (99mm x
210mm). Total de 07 folhas/09 faces, sendo:
01 dados de entrega, 01 capa com arte gráfica,
01 demonstrativo, 01 parcela única, 02
parcelas mensais e 01 contracapa com arte
8.000
gráfica. As capas e contracapas serão
R$ 0,90
R$ 7.200,00
impressas em papel OFF-SET 90g com
policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas
em papel branco 75g. O acabamento dos
carnês se dará obrigatoriamente no processo
hot-melt permitindo uma melhor fixação das
lâminas.
BOLETOS DE TAXA DE BOMBEIRO
Descrição: Formato A4 (297mm x 210mm),
impressão frente e verso, auto envelopados,
27.000
R$ 0,70
R$ 18.900,00
colados e serrilhados lateralmente, impressos
em papel OFF-SET 90g com policromia de
4X4 cores.
CARTAS DE COBRANÇA Descrição:
Formato A4 (297mm x 210mm)impressão à
laser em preto dupléx (frente e verso), auto20.000
R$ 0,48
R$ 9.600,00
envelopadas
(coladas
e
serrilhadas
lateralmente) e produzidas em papel branco
75g.
Valor Total
R$ 124.795,00
Itens acima: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ. 50.735.505/0001-72

Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 13 de dezembro de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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