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c) Modalidade:

 O Prefeito Municipal, Sr. OSCAR MARTARELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
10.520/02  e  em  face  aos  princípios  ordenados  através  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  a  vista  do
parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

04/10/2021
Pregão eletrônico
22/2021 - PE
144/2021

Contratação de empresa(s) para a Divulgação, Vídeo de Apresentação, Transmissão
em TV, Crachás e Credenciais, Banner, Testeira, Adesivos, Sinalizações, destinados a
divulgação e promoção de mídia do Torneio Internacional de Futsal Feminino, com
previsão de realização no mês de dezembro de 2021 na Arena Ivo Sguissardi no
Município de Xanxerê, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Participante: ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

2 Divulgação de rádio e TV, com 17 inserções de 30”: Busca-se
empresa da área de mídia televisiva e de rádio que faça a
negociação com tvs locais, nacionais e/ou internacionais para
inserção da marca da competição com os requisitos mínimos
descritos abaixo:
1. No mínimo 04 inserções devem ser em TV aberta local;
2. No mínimo 04 inserções devem ser em Canal de esportes;
3. No mínimo 04 inserções devem ser em canal de TV aberta
nacional;
4. Os vídeos promocionais de inserção de 30” e/ou gravações
para inserções de rádio, deverão ser confeccionados pela empresa
contratada desde a licitação. - Divulgação de rádio e TV, com 17
inserções de 30”: Busca-se empresa da área de mídia televisiva e
de rádio que faça a negociação com tvs locais, nacionais e/ou
internacionais para inserção da marca da competição com os
requisitos mínimos descritos abaixo:
1. No mínimo 04 inserções devem ser em TV aberta local;
2. No mínimo 04 inserções devem ser em Canal de esportes;
3. No mínimo 04 inserções devem ser em canal de TV aberta
nacional;
4. Os vídeos promocionais de inserção de 30” e/ou gravações
para inserções de rádio, deverão ser confeccionados pela empresa
contratada desde a licitação.

1,000 UN 19.800,00 19.800,00

3 Contratação do vídeo de apresentação: Busca-se empresa da área
de mídia de marketing esportivo que faça a criação e arte final do
vídeo de apresentação da competição conforme descrito abaixo:
1. Vídeo de 30”;
2. Imagens em animação 2D e gravações;
3. Formato digital apresentando no mínimo em duas versões;
4. Apresentação de vídeo promocional com divulgação do
evento apresentando todas as logomarcas (evento, prefeitura e
CBFS) em evidência;
5. Aprovação prévia da Prefeitura de Xanxerê. - Contratação
do vídeo de apresentação: Busca-se empresa da área de mídia de
marketing esportivo que faça a criação e arte final do vídeo de
apresentação da competição conforme descrito abaixo:

1,000 UN 9.770,00 9.770,00



Página: 2 / 3

1. Vídeo de 30”;
2. Imagens em animação 2D e gravações;
3. Formato digital apresentando no mínimo em duas versões;
4. Apresentação de vídeo promocional com divulgação do
evento apresentando todas as logomarcas (evento, prefeitura e
CBFS) em evidência;
5. Aprovação prévia da Prefeitura de Xanxerê.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

4 Confecção de adesivo para a divulgação do evento: Busca-se
empresa da área de mídia de marketing esportivo que realize o
trabalho criação e impressão gráfica dos adesivos de divulgação da
competição conforme descrito abaixo:
1. Tamanho 30 cm de largura, por 10 cm de altura
2. Impressão colorida (modelo CBFS);
3. Adesivos fabricados em vinil de alta qualidade, recortados
eletronicamente, podendo ser colados em espaços internos e
externos;
4. Colagem específica para vidro, lataria de carros, motos,
notebooks, paredes, pranchetas etc. - Confecção de adesivo para a
divulgação do evento: Busca-se empresa da área de mídia de
marketing esportivo que realize o trabalho criação e impressão
gráfica dos adesivos de divulgação da competição conforme
descrito abaixo:
1. Tamanho 30 cm de largura, por 10 cm de altura
2. Impressão colorida (modelo CBFS);
3. Adesivos fabricados em vinil de alta qualidade, recortados
eletronicamente, podendo ser colados em espaços internos e
externos;
4. Colagem específica para vidro, lataria de carros, motos,
notebooks, paredes, pranchetas etc.

5.000,0 UN 2,98 14.900,00

5 Confecção de crachás e credenciais: Busca-se empresa da área de
mídia de marketing esportivo que realize o trabalho criação e
impressão gráfica dos adesivos de divulgação da competição
conforme descrito abaixo:
1. Tamanho 10 cm de largura, por 14 cm de altura;
2. Colorido, com imagens e textos (modelo CBFS);
3. Com cordão polyester;
4. Impressão em papel Couchê. - Confecção de crachás e
credenciais: Busca-se empresa da área de mídia de marketing
esportivo que realize o trabalho criação e impressão gráfica dos
adesivos de divulgação da competição conforme descrito abaixo:
1. Tamanho 10 cm de largura, por 14 cm de altura;
2. Colorido, com imagens e textos (modelo CBFS);
3. Com cordão polyester;
4. Impressão em papel Couchê.

500,000 UN 9,80 4.900,00

Total do Participante: 49.370,00

Total Geral: 49.370,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO 08.001.27.812.2701.2030.3.3.90.00.00 R$ 74.998,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO 08.001.27.812.2701.2030.3.3.90.00.00 R$ 1,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO 08.001.27.812.2701.2030.3.3.90.00.00 R$ 1,00
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04/10/2021Xanxerê,

OSCAR MARTARELLO

PREFEITO MUNICIPAL


