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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

  
Pregão Eletrônico   Nº 00041/2018(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

85.086.197/0001-86 - JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope M2 80 R$ 32,9000 R$ 2.632,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço gráfico de confecção de banner, lona digital fosca 440g, com acabamento em ilhós ou bastões, policromia, resolução mínima de 1200 dpi, a partir
de arte gráfica encaminhada pela UFSJ. Material a ser entregue no Campus Sete Lagoas, em Sete Lagoas. A empresa deve ter capacidade para atender à demanda de confecção de banners dimensões
de até 70 m². Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Procedência: Nacional. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

2 Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope M2 700 R$ 32,9000 R$ 23.030,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço gráfico de confecção de banner, lona digital fosca 440g, com acabamento em ilhós ou bastões, policromia, resolução mínima de 1200 dpi, a partir
de arte gráfica encaminhada pela UFSJ. Material a ser entregue nos campi da universidade, em São João del-Rei. A empresa deve ter capacidade para atender à demanda de confecção de banners
com dimensões de até 70 m².Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Procedência: Nacional. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

3 Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope M2 80 R$ 32,9000 R$ 2.632,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço gráfico de confecção de banner, lona digital fosca 440g, com acabamento em ilhós ou bastões, policromia, resolução mínima de 1200 dpi, a partir
de arte gráfica encaminhada pela UFSJ. Material a ser entregue no Campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco. A empresa deve ter capacidade para atender à demanda de confecção de banners com
dimensões de até 70 m². Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Procedência: Nacional. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope M2 80 R$ 32,9000 R$ 2.632,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço gráfico de confecção de banner, lona digital fosca 440g, com acabamento em ilhós ou bastões, policromia, resolução mínima de 1200 dpi, a partir
de arte gráfica encaminhada pela UFSJ. Material a ser entregue no Campus Centro-Oeste Dona Lindu, em Divinópolis. A empresa deve ter capacidade para atender à demanda de confecção de
banners dimensões de até 70 m².Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Procedência: Nacional. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5 Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope M2 80 R$ 42,9000 R$ 3.432,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço gráfico de confecção de banner, em tecido poliéster ou sarja, com acabamento em ilhós, policromia, resolução mínima de 1200 dpi, a partir de
arte gráfica encaminhada pela UFSJ. Material a ser entregue nos campi da universidade, em São João del-Rei. A empresa deve ter capacidade para atender à demanda de confecção de banners com
dimensões de até 70 m². Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Procedência: Nacional. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Total do Fornecedor: R$ 34.358,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 34.358,0000
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