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O(a)  responsável  por  essa  entidade,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em
vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

e) Objeto da Licitação:

TERMO DE HOMOLOGACAO  DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão presencial

56/2022
29/2022 - PRb) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

c) Modalidade:

Registro de Preços, visando a “Contratação, conforme a necessidade, de
empresa especializada em decoração e ornamentação a fim de atender as
demandas do Município de São Martinho”, conforme especificações
constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste
Edital.

23/11/22 07:49

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:

d) Data de Homologação:

DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL.
Praça Central - Jardim Carlos Eduard Faust: 1 (uma)
casinha com presépio com no mínimo 18 peças, cada
peça com no mínimo 90 cm de altura com adereços e
enfeites natalinos; 1 (um) túnel em estrutura de ferro
forrado com vime de no mínimo 2m de altura por 2m
de comprimento, com lâmpadas de led, contornado
com verde mureia por dentro e por fora, 40 unidades
de mureia – para túnel de luzes em frente a Casinha
da Praça Central; A casinha existente na praça central
contornada de festão verde com tecido vermelho
veludo para acabamento interno, mínimo de 20m de
festão e 20m de tecido veludo e decoração natalina;
Casal de papai e mamãe noel na entrada do túnel de
vime – tamanho mínimo de 1,65m de altura; 1 (uma)
guirlanda e 2 (dois) Papai Noel de 90cm de altura no
mínimo; Conjunto de 3 casinhas de natal, sendo a
maior com 2m x 1,50m, a mediana 1,50m x 1,00m e a
menor de 1,00m x 1,00m decoradas com enfeites de
natal, 3 guirlandas e 3 papai noel; Coração vazado
em estrutura de ferro, medindo no mínimo 1,50m de
largura por 2,00m de altura com decoração de natal e
papai noel; 1 trenó com renas, 1 rena medindo 2m de
altura e 2,5m de comprimento com um treno e um
papai noel sentado; 3 buchos grandes naturais
plantados em cachepô de no mínimo 1,5m de
diâmetro; 10 buchos naturais plantados de tamanhos

R$34.900,001 1 R$34.900,0000
Total do item

LAIR SCHOTTEN SCHUELTER

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.

Lote: 1

Item Unid.

ROBSON JEAN BACK
PREFEITO MUNICIPAL

São Martinho, 23/11/2022
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variados em cachepô, variando os tamanhos entre no
máximo de 70cm de altura e o mínimo 50cm de altura;
1 casal de papai e mamãe noel mínimo de 1,75m
cada para espaço na praça em frente ao CRAS;
Mínimo de 8 cordões de lâmpadas de led, cada
cordão com no mínimo 20 lâmpadas e 10 metros de
comprimento, para iluminação da figueira da praça
central, 1 boneco de neve na praça central; 30
unidades de flor euforbia tamanho pote 15, plantadas
em cachepôs maiores com terra;

Paço Municipal: 1 casal de papai e mamãe noel na
porta, tamanho de no mínimo de 1,75m de altura;
Festões verdes com decoração natalina contornando
as janelas da prefeitura, mínimo 7m por porta e janela
– total de 8 janelas e 1 porta, total de 63m de festão
com decoração natalina;1 (uma) guirlanda grande,
com decoração alusiva ao natal – de no mínimo 80cm
de diâmetro.

Centro de Atendimento ao Turista: 1 (um) casal de
papai e mamãe noel; 1 (uma) guirlanda grande, de no
mínimo 80cm de diâmetro com festão verde e
decoração natalina; 4m de festão em cascata com
decoração natalina.

Total Fornecedor:  R$ 34.900,00

DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA
FORMATURA DO PROERD.
Data prevista para o evento: 07/12/2022.
Local: Centro Público de Convivência
Painel de fotos Proerd e corredor: Forrar parede de 10
metros de largura x 3 metros de altura com tecido nas
cores do Proerd (preto, branco, vermelho, laranja).
Dois vasos com flores artificiais; uma poltrona, um
tapete medindo no mínimo 2,5m x 2,5m, um tapete
com 10 metros de comprimento x 1,50 metros de
largura e 06 vasos com no mínimo 1 metro de altura
para o corredor.

Mesa de autoridades: toalhas para três mesas com
tampão para 10 lugares nas cores Proerd (preto,
branco, vermelho, laranja); decoração com flores
artificiais no centro da mesa, sendo um vaso com no
mínimo 25cm de altura.

Mesa do coquetel: toalhas para duas mesas de no
mínimo 1,95m de comprimento x 0,80m de largura,
nas cores Proerd (preto, branco, vermelho, laranja);
um vaso alto de flor artificial no centro da mesa, com
no mínimo 60cm de altura.

R$3.150,002 1 R$3.150,0000
Total do item

LAIR SCHOTTEN SCHUELTER

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.

Lote: 2

Item Unid.

ROBSON JEAN BACK
PREFEITO MUNICIPAL

São Martinho, 23/11/2022
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Porta de entrada: Arco em torno da porta de entrada
com galhos secos e flores artificiais nas cores Proerd
(preto, branco, vermelho, laranja), medindo no mínimo
6 metros.

*Observação: as flores utilizadas deverão combinar
com as cores Proerd (preto, branco, vermelho,
laranja).

Total Fornecedor:  R$ 3.150,00

Total:  R$ 38.050,00

ROBSON JEAN BACK
PREFEITO MUNICIPAL

São Martinho, 23/11/2022
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