
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015 - PMT 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 
O Município de Timbó/SC, através da Assessoria Institucional de Comunicação Social e do Fundo 
Municipal de Emergência da Defesa Civil, leva ao conhecimento dos interessados que no Edital de 
Pregão Presencial acima citado, objetivando o Registro de Preço para aquisição de materiais gráficos 
diversos, fica alterada a finalidade, bem como o quantitativo da tabela constante do Anexo I – 
Especificações do Objeto e Valor Estimado / Termo de Referência, devendo ser considerada a seguir: 
 

Item Qtde Unid. Descrição Observações Valor 
Unitário de 
Referência 

(R$) 

01 10.000,00    UN Convite 10cm x 15cm, papel couchê brilho 
250 gr, acabamento refile reto, 4x0 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 100 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,392 

02 5.750,00    UN Convite 10cm x 15cm, papel couchê brilho 
250 gr, acabamento refile reto, 4x4 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 100 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,673 

03 10.000,00    UN Convite oficial 17cm x 9,5cm (3 por folha 
a4), papel vergê 180 gr, acabamento refile 
reto, 4x0 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 100 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,650 

04 30.000,00    UN Folder / informativo interno 21cm x 
29,7cm (aberto), papel couchê brilho 150 
gr, acabamento refile reto + 2 dobras, 4x4 
cores.  

Pedido individual 
mínimo de 1.000 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,335 

05 12.500,00    UN Flyer 10cm x 15cm, papel couchê brilho 
150 gr, acabamento refile reto, 4x0 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 1.000 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,195 

06 10.000,00    UN Flyer 10cm x 15cm, papel couchê brilho 
150 gr, acabamento refile reto, 4x4 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 1.000 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,235 

07 10.000,00    UN Flyer 21cm x 15cm, papel couchê brilho 
150 gr, acabamento refile reto, 4x0 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 1.000 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,284 



08 11.500,00    UN Flyer 21cm x 15cm, papel couchê brilho 
150 gr, acabamento refile reto, 4x4 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 1.000 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

       0,298 

09 5.000,00    UN Flyer 10cm x 15cm, papel couchê brilho 
250 gr, acabamento refile reto, 4x0 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 100 
unidades. 

       0,392 

10 1.500,00    UN Informativo postos - cartaz 53cm x 71cm, 
papel fotográfico ultra gloss 450gr, 
acabamento refile reto, 4x0 cores.  

Pedido individual 
mínimo de 12 
unidades. 
Cada pedido uma 
nova arte. 

      22,000 

11 1.000,00    UN Pasta com bolsa, 44,5cm x 30,5cm, papel 
triplex 350 gr, acabamento: um vinco, mais 
uma bolsa embutida e mais faca existente 
na gráfica. 4x0 cores (frente e verso e 
bolso colorido, mas o interior da pasta é 
branco).  

Pedido único.        1,288 

12 30,00    UN Banner em lona com impressão 
fotográfica - gramatura 440gr, tamanho: 
70x100cm, 4x0 cores, acabamento: vareta 
de banner, cordão e ponteira.  

Pedido mínimo de 
01 (uma) unidade. 
Cada unidade com 
arte diferente. 

      41,758 

13 10,00    UN Banner em lona com impressão 
fotográfica - gramatura 440gr, tamanho: 
80x120cm, 4x0 cores, acabamento: vareta 
de banner, cordão e ponteira.  

Pedido mínimo de 
01 (uma) unidade. 
Cada unidade com 
arte diferente. 

      46,580 

14 10,00    UN Banner em lona com impressão 
fotográfica - gramatura 440gr, tamanho: 
200x100cm, 4x0 cores, acabamento: 
vareta de banner, cordão e ponteira.  

Pedido mínimo de 
01 (uma) unidade. 
Cada unidade com 
arte diferente. 

      89,000 

15 400,00    UN Adesivos de impressão fotográfica (para 
aplicar em carro) - tamanho: 16x18cm, 4x0 
cores, acabamento: corte reto 

        1,3850 

16 13,00    UN Faixa em lona com impressão 
fotográfica - gramatura 440gr, tamanho: 
350x70cm, 4x0 cores, acabamento: vareta 
de banner, cordão e ponteira.  

Pedido mínimo de 
01 (uma) unidade. 
Cada unidade com 
arte diferente. 

     109,567 

17 10,00    UN Faixa em lona com impressão 
fotográfica - gramatura 440gr, tamanho: 
300x70cm, 4x0 cores, acabamento: vareta 
de banner, cordão e ponteira.  

Pedido mínimo de 
01 (uma) unidade. 
Cada unidade com 
arte diferente. 

      98,333 

 
 
 
 
 
 



Fica incluída a dotação orçamentária: 12-2-2298-33903963-10000, relacionada às despesas do Fundo 
Municipal de Emergência de Defesa Civil. 
 
Em atenção às alterações no edital, prorroga-se para dia 22/06/2015 as 10h15min a entrega do 
credenciamento e envelopes de proposta e habilitação. A abertura da sessão ficará marcada para as 
10h25min da mesma data da entrega dos documentos. Ficam mantidas as demais exigências. 
 

Timbó/SC, 08 de junho de 2015 
JAIME AVENDANO 

Assessor Institucional de Comunicação Social 
WIEGOLD STARKE 

Coordenador da Defesa Civil 
 


