RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 366/2017 - MODALIDADE – Pregão N° 113/2017
OBJETO: Aquisição de placas e totens sinalizadores
Lote Item Qtde
Un. Especificação
1
1
132,00 un
Placa indicativa em PVC com 3 mm de espessura – Forma: retangular no
tamanho aproximado de 24cm de largura x 12cm de altura; Fundo:
branco; com a logo da Estratégia de Saúde da Família em 11 cores, nas
dimensões aproximadas de 6 x 10 cm. Acabamento em vinil, com fita
dupla face para fixação. Sendo: 8 - Banheiro Unissex 10 - Consultório
Médico 7 - Consultório de Enfermagem 8 - Sala de Vacinas 4 - Sala de
Procedimentos 8 - Sala de triagem 2 - Almoxarifado 9 - Consultório
Odontológico 5 - Cozinha 6 - Banheiro para funcionários 7- Expurgo 4 Central de Esterilização 6 -Sala de Reuniões 3 -Central de Esterilização
1
2
8,00
un
Totem com uma face, medindo aproximadamente 65 cm de largura x 180
cm altura. Estrutura de aço com revestimento em ACM de 2mm de
espessura. Textos e marcas com película adesiva, conforme Guia de
Sinalização das Unidades e Serviços do Sistema Único de Saúde – SUS –
p. 3 e 4. O totem deverá ser fixado ao solo sob sapata de concreto com
dimensões compatíveis para a perfeita instalação do mesmo. A empresa
vencedora deverá apresentar descrição do totem com respectiva ilustração
para análise da equipe técnica, sendo autorizado a execução somente se
estiver de acordo com o manual de identidade visual do Ministério da
Saúde. Frete, impostos e instalação devem estar inclusos.
1
3
8,00
un
Placa Interna de serviços prestados em PVC, com 6 mm de espessura –
Forma: retangular, no tamanho aproximado de 200 cm de largura x 90 cm
de altura; Fundo azul com tarja branca horizontal na parte inferior, com as
logos de redes e programas (modelo em anexo), conforme Manual Guia
de Sinalização do SUS. Acabamento em vinil, com fixação superior de
responsabilidade do fornecedor.
1
4
300,00 un
Placa em PVC Tamanho 32x44 cm PVC EXPANDIDO 2mm Impressão
UV Para uso interno ou externo. Tinta com secagem UV, aplicada
diretamente no material, proporcionando maior qualidade e durabilidade.
Com Fita Dupla Face para fixação. Fonte Arial proporcional ao tamanho
da placa.
2
1
1,00
un
Totem com uma face, medindo aproximadamente 65 cm de largura x 180
cm altura. Estrutura de aço com revestimento em ACM de 2mm de
espessura. ***CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
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Preço unitário Fornecedor Vencedor
8,8000
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660,0000
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278,0000

DD Vision Ltda

15,9000
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699,0000

DD Vision Ltda

