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Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  1/2021 - PR

1/2021

1/2021

01/03/2021

01/03/2021

Folha:  1/2

1

Item

 Lote: 1

1.500,00  

Quantidade

UNI

Unid

Placas de 25 cm x 50 cm galvanizado, com 

Especificação

321,7400

Preço Unit. Máximo

482.610,0000

Total Preço Máximo

espessura mínima de 1,55 mm, com adesivo 

prismático, contendo logo da secretaria 

de agricultura e meio ambiente, bandeira 

do município, nome do agricultor, nome 

da via. Mais estrutura de ferro de 1,80 

m, sendo tubo de 2 polegadas com 

espessura mínima da parede de 1,55 

galvanizada, com base antigiratória 5 x 

5cm, pintadas em azul frança. Com 

instalação, em bases de concreto de no 

mínimo 30 cm x 30 cm. (05-01-0030)

2 113,00  UNI Placas de 60 cm x 100 cm galvanizado com 607,2900 68.623,7700

espessura mínima de 1,55 mm, com adesivo 

prismático contendo logo da secretaria 

de agricultura e meio ambiente, bandeira 

do município, nome da comunidade e 

desejo de boas-vindas. Fixada em 

estrutura de ferro de 1,80 m, sendo 2 

unidades de tubo de 2 polegadas, com 

espessura mínima da parede de 1,5 mm, 

pintadas em azul frança. Com instalação, 

em bases de concreto de no mínimo 30 x 

30 cm. (05-01-0001)

3 188,00  UNI Placas de 60 cm x 100 cm galvanizado com 607,2900 114.170,5200

espessura mínima de 1,55 mm, com adesivo 

prismático contendo logo da secretaria 

de agricultura, bandeira do município 

nome da estrada e indicação da 

comunidade. Fixada em estrutura de ferro 

de 1,80 m, sendo 2 unidades tubo de 2 

polegadas, com espessura mínima da 

parede de 1,5 mm, pintadas em azul 

frança.   Com instalação, em bases de 

concreto de no mínimo 30 x 30 cm. (05-01-

0031)

4 4.500,00  KM Quilometragem para instalação das placas 1,3100 5.895,0000

do programa identidade rural nas 

comunidades do interior do município de 

Campos Novos. (05-01-0014)

Total Máximo do Lote:

671.299,2900

5

 Lote: 2

500,00  UNI Placas de 25 cm x 50 cm galvanizado, com 321,7400 160.870,0000

espessura mínima de 1,55 mm, com adesivo 



 Item Quantidade
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Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  1/2021 - PR

Total Preço Máximo

1/2021

1/2021

01/03/2021

01/03/2021

Folha:  2/2

prismático, contendo logo da secretaria 

de agricultura e meio ambiente, bandeira 

do município, nome do agricultor, nome 

da via. Mais estrutura de ferro de 1,80 

m, sendo tubo de 2 polegadas com 

espessura mínima da parede de 1,55 

galvanizada, com base antigiratória 5 x 

5cm, pintadas em azul frança. Com 

instalação, em bases de concreto de no 

mínimo 30 cm x 30 cm. (05-01-0030)

6 37,00  UNI Placas de 60 cm x 100 cm galvanizado com 607,2900 22.469,7300

espessura mínima de 1,55 mm, com adesivo 

prismático contendo logo da secretaria 

de agricultura e meio ambiente, bandeira 

do município, nome da comunidade e 

desejo de boas-vindas. Fixada em 

estrutura de ferro de 1,80 m, sendo 2 

unidades de tubo de 2 polegadas, com 

espessura mínima da parede de 1,5 mm, 

pintadas em azul frança. Com instalação, 

em bases de concreto de no mínimo 30 x 

30 cm. (05-01-0001)

7 62,00  UNI Placas de 60 cm x 100 cm galvanizado com 607,2900 37.651,9800

espessura mínima de 1,55 mm, com adesivo 

prismático contendo logo da secretaria 

de agricultura, bandeira do município 

nome da estrada e indicação da 

comunidade. Fixada em estrutura de ferro 

de 1,80 m, sendo 2 unidades tubo de 2 

polegadas, com espessura mínima da 

parede de 1,5 mm, pintadas em azul 

frança.   Com instalação, em bases de 

concreto de no mínimo 30 x 30 cm. (05-01-

0031)

8 1.500,00  KM Quilometragem para instalação das placas 1,3100 1.965,0000

do programa identidade rural nas 

comunidades do interior do município de 

Campos Novos. (05-01-0014)

Total Máximo do Lote:

222.956,7100

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

894.256,0000


