
 Lages, 09 de Março de 2018 

LOTE 01 DESCRIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL

1.1

Bloco de AIT.
Apresentação: Blocos de 50 folhas x 3 vias, tamanho 
11,5x21cm.
Características: Em papel autocopiativo (branco, 
amarelo e rosa) com impressão em 1 cor, numerado em 
todas as vias. Acabamento com capa e contracapa 
papel AG 90gr preferencialmente na cor verde, 2 
grampos, colagem e serrilha no cabeçalho (1ª e 2ª vias). 
Modelo e numerações conforme fornecidos pelo 
Diretran. O produto deve ser entregue em caixa 
fechada, sem apresentar sujidades, rasgos, umidade ou 
quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte. 

Bloco 1800 R$ 11.01 R$ 19,818.00

PLANILHA LICITAÇÃOCOORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 
E TRÂNSITO - DIRETRAN



1.2

Pastas Personalizadas.
Apresentação: Papel off-set 180g, na cor branca, 
medida aberta de 31x46cm.
Características: Com 01 vinco e impressão externa de 
01 cor. Medida da pasta fechada de 31x23cm. Podendo 
ser até dois modelos de artes distintas. O produto deve 
ser entregue montado (pastas devidamente vincadas e 
dobradas), em caixa fechada, sem apresentar sujidades, 
rasgos, umidade ou quaisquer danificações. A empresa 
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 

UND. 43,000 R$ 0.67 R$ 28,810.00

1.3

Bloco de Auto de Retirada.
Apresentação: Blocos de 50 folhas x 3 vias, tamanho 
31,5x21cm.
Características: Em papel autocopiativo (branco, 
amarelo e rosa) com impressão em 1 cor, numerado em 
todas as vias. Acabamento com capa e contracapa 
papel AG 90gr preferencialmente na cor azul, 2 
grampos, colagem e serrilha no cabeçalho (1ª e 2ª vias). 
Modelo e numerações conforme fornecidos pelo 
Diretran. O produto deve ser entregue em caixa 
fechada, sem apresentar sujidades, rasgos, umidade ou 
quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte.

Bloco 50 R$ 14.50 R$ 725.00



1.4

Cartão de vaga especial de idoso.
Apresentação: Em papel Offset 150gr., tamanho 
15x21cm.
Características: Impressão 4x1cor, com vinco. Com 
arte conforme Termo de Referência. O produto deve 
ser entregue em caixa fechada, sem apresentar 
sujidades, rasgos, umidade ou quaisquer danificações. 
A empresa vencedora ficará responsável pela criação 
da arte. 

UND. 800 R$ 0.40 R$ 320.00

1.5

Cartão de vaga especial de deficiente.
Apresentação: Em papel Offset 150gr., tamanho 
15x21cm.
Características: Impressão 4x1cor, com vinco. O 
produto deve ser entregue em caixa fechada, sem 
apresentar sujidades, rasgos, umidade ou quaisquer 
danificações. A empresa vencedora ficará responsável 
pela criação da arte. 

UND. 300 R$ 0.40 R$ 120.00

TOTAL LOTE 01 R$ 51,677.00
LOTE 02 DESCRIÇÃO PROJETOS EM PAPEL UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL



2.1

Flyer 15x21cm.
Apresentação: Em papel couchê brilho 150gr ou 
superior.
Características: Com impressão em 4x4 cores, com 
refile. 12 Modelos diferentes de arte, podendo ser 
impressão minima por modelo de até 500 unidades. O 
produto deve ser entregue em caixa fechada, sem 
apresentar sujidades, rasgos, umidade ou quaisquer 
danificações. A empresa vencedora ficará responsável 
pela criação da arte. 

UND. 60000 R$ 0.12 R$ 7,200.00



2.2

Flyer 21x30cm.
Apresentação: Em papel couchê brilho 150gr ou 
superior.
Características: Com impressão em 4x4 cores, com 
refile e duas dobras. 12 Modelos diferentes de arte, 
podendo ser impressão minima por modelo de até 500 
unidades. O produto deve ser entregue em caixa 
fechada, sem apresentar sujidades, rasgos, umidade ou 
quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte. 

UND. 60000 R$ 0.21 R$ 12,600.00

2.3

 Cartilha com 16 páginas tam. 15x21 fechado.
Apresentação: Capa em couchê brilho de 250gr., miolo 
em couchê brilho de 150gr.
Características: Impressão em 4x4 cores, com 
acabamento de 01 dobra e lombada canoa com 02 
grampos. Tamanho de 21x30cm aberto. O produto 
deve ser entregue em caixa fechada, sem apresentar 
sujidades, rasgos, umidade ou quaisquer danificações. 
Cinco modelos diferentes de arte,podendo ser 
impressão minima por modelo de até 1.000 unidades.  
A empresa vencedora ficará responsável pela criação 
da arte. 

UND. 25000 R$ 0.97 R$ 24,250.00

2.4

Cartaz A3.
Apresentação: Couchê brilho igual ou superior a
150gr.
Características: Impressão em 4x0 cores, O produto
deve ser entregue em caixa fechada, sem apresentar
sujidades, rasgos, umidade ou quaisquer danificações.
Doze modelos diferentes de arte. A empresa vencedora
ficará responsável pela criação da arte. 

UND. 3000 R$ 1.03 R$ 3,090.00



2.5

Jogo da Memória. 
Apresentação: Caixa em papel cartao Triplex 250gr 
com 15 conjuntos de 6x6cm cada peça em papel 
Couchê Fosco igual ou superior a 350gr. 
Características: Impressão das peças em 4x4 cores, 
com refile. Embalagem de caixa e tampa separadas nas 
medidas de 13,5(l)x1,5cm(a)x6,5(p) com impressão 
4x0 cores. Caixa e tampa com laminação fosca (parte 
externa). Caixa e tampa sem colagem. O produto deve 
ser entregue sem apresentar sujidades, rasgos, umidade 
ou quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte. 

UND. 10000 R$ 3.03 R$ 30,300.00

TOTAL LOTE 02 R$ 77,440.00
LOTE 03 DESCRIÇÃO PROJETOS EM LONAS UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL

3.1

Faixa em lona com impressão digital.
Apresentação: Valor em metro quadrado com
impressão digital colorida.
Características: Lona igual ou superior a 440gr
500/500 reforçada, com ilhós ao redor junto com
baquetes e ponteiras de PVC nas laterais. Cordão para
fixação igual ou superior a 02 metros. Com verniz de
proteção contra intempéries. O produto deve ser
entregue sem apresentar sujidades, rasgos, umidade ou
quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará
responsável pela criação da arte. 

m² 120 R$ 69.20 R$ 8,304.00



3.2

Banner Personalizado.
Apresentação: Valor em metro quadrado com
impressão digital colorida.
Características: Lona brilho de no mínimo 440gr
500/500 reforçada, com acabamento em bastonetes de
23mm com ponteiras brancas e cordão para pendurar.
Com verniz de proteção contra intempéries. O produto
deve ser entregue sem apresentar sujidades, rasgos,
umidade ou quaisquer danificações. A empresa
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 

m² 25 R$ 62.00 R$ 1,550.00

3.3

Banner com suporte de bambu personalizado.
Apresentação: 0,85(L) x 1,8(A) metro com impressão
digital colorida.
Características: Lona brilho de no mínimo 440gr
500/500 reforçada. Suporte em bambu em formato de
X. Com verniz de proteção contra intempéries. O
produto deve ser entregue sem apresentar sujidades,
rasgos, umidade ou quaisquer danificações. A empresa
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 

UND. 3 R$ 219.00 R$ 657.00

3.4

Banner com suporte de bambu personalizado.
Apresentação: 0,80(L) x 1,6(A) metro com impressão
digital colorida.
Características: Lona brilho de no mínimo 440gr
500/500 reforçada. Suporte em bambu em formato de
X. Com verniz de proteção contra intempéries. O
produto deve ser entregue sem apresentar sujidades,
rasgos, umidade ou quaisquer danificações. A empresa
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 

UND. 3 R$ 208.67 R$ 626.01

TOTAL LOTE 03 R$ 11,137.01



LOTE 04 DESCRIÇÃO PROJETOS EM ADESIVO UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL

4.1

Adesivo Vinil Personalizado.
Apresentação: Valor em metro quadrado com
impressão digital colorida.
Características: Adesivo brilho com fundo branco.
Com verniz de proteção contra intempéries, que
mantenha a qualidade do adesivo por no mínimo dois
anos. Recorte especial. A empresa vencedora ficará
responsável pela criação da arte. 

m² 700 R$ 48.00 R$ 33,600.00

4.2

Envelopamento de Carro com adesivo vinil
personalizado.
Apresentação: Valor em metro quadrado com
impressão digital colorida
Características: Adesivo brilho com fundo branco.
Com verniz de proteção contra intempéries, que
mantenha a qualidade do adesivo por no mínimo três
anos. A empresa se responsabilizará pela retirada dos
adesivos antigos presentes nos carros e pela colagem
do novo. O produto deve ser entregue em caixa
fechada, sem apresentar sujidades, rasgos, umidade ou
quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará
responsável pela criação da arte. 

m² 100 R$ 116.67 R$ 11,667.00

4.3

Adesivo Microperfurado .
Apresentação: Valor em metro quadrado com 
impressão digital colorida.
Características: Adesivo Vinil 0,08 igual ou superior .  
A empresa se responsabilizará pela retirada dos 
adesivos antigos presentes nos carros e pela colagem 
do novo. A empresa vencedora ficará responsável pela 
criação da arte. 

m² 20 R$ 59.00 R$ 1,180.00

TOTAL LOTE 04 R$ 46,447.00
LOTE 05 DESCRIÇÃO PROJETOS EM ACM UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL



5.1

Boneco em ACM de 2,10 x 1 metro com corte 
especial.
Apresentação: Impressao digital colorida sobre o ACM 
de 3mm com tinta especial de protecao contra raios 
ultra violeta, que mantenha a qualidade da impressao 
por no mínimo dois anos  com corte personalizado, 
Características: Com estrutura de tubo de 20x20mm, 
encaixe na base e fixada com 02 manipulos no boneco. 
O produto deve ser entregue sem apresentar sujidades, 
rasgos, umidade ou quaisquer danificações. A empresa 
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 

UND. 10 R$ 1,720.00 R$ 17,200.00

5.2

Placas indicativas em ACM de 1,07 x 0,80 metro 
com corte especial.
Apresentação: Impressao digital colorida sobre o ACM 
de 3mm com tinta especial de protecao contra raios 
ultra violeta, que mantenha a qualidade da impressao 
por no mínimo dois anos ACM de 3mm com corte a 
laser personalizado, Características: Com estrutura de 
duas barras de alumínio 3" x 8",  com 01 manipulo para 
fixação da placa no boneco de ACM. O produto deve 
ser entregue sem apresentar sujidades, rasgos, umidade 
ou quaisquer danificações.  A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte. 

UND. 30 R$ 510.00 R$ 15,300.00

5.3

Base em ACM de 68 x 8cm.
Apresentação: ACM de 3mm sem impressão.
Características: Revestida por estrutura metálica com
tubos de 30x30mm em formato "H", com 04 furos,
sendo 02 para fixação do boneco e 02 para fixação da
placa de informação.

UND. 5 R$ 276.67 R$ 1,383.35

TOTAL LOTE 05 R$ 33,883.35



LOTE 06 DESCRIÇÃO PROJETOS EM TECIDO UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL

6.1

Faixas em TNT.
Apresentação: Valor em metro quadrado com pintura a 
mao e/ou serigrafia ou impressao digital colorida.
Características: Com acabamento de baguetes de 
madeira nas laterais e cordões com no mínimo 02 
metros para cada lado. O produto deve ser entregue 
sem apresentar sujidades, rasgos, umidade ou 
quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte. 

m² 120 R$ 41.67 R$ 5,000.40

6.2

Lixeiras para veículo de 17 x 26cm em TNT.
Apresentação: Valor em unidade com pintura a mão 
e/ou serigrafia ou impressao digital colorida.
Características: Arte com 1x0 cores. O produto deve 
ser entregue sem apresentar sujidades, rasgos, umidade 
ou quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará 
responsável pela criação da arte. 

UND. 30,000 R$ 0.71 R$ 21,300.00

TOTAL LOTE 06 R$ 26,300.40
LOTE 07 DESCRIÇÃO MATERIAIS EM LATÉX UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL

7.1

Balões n° 09 Personalizados.
Apresentação: Em latex, valor em unidade com
impressão ou serigrafia.
Características: Impressão em 01 cor, apenas em um
lado do balão. O produto deve ser entregue sem
apresentar sujidades, rasgos, umidade ou quaisquer
danificações. A empresa vencedora ficará responsável
pela criação da arte. 

UND. 5,000 R$ 0.65 R$ 3,250.00

TOTAL LOTE 07 R$ 3,250.00
LOTE 08 DESCRIÇÃO CAMISETAS UNID  QUANT  VLR UNI VLR TOTAL



8.1

Camiseta Branca com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho P Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 40 R$ 17.20 R$ 688.00

8.2

Camiseta Branca com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho M Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 55 R$ 17.20 R$ 946.00



8.3

Camiseta Branca com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho G Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 70 R$ 17.20 R$ 1,204.00

8.4

Camiseta Amarela com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho P Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 35 R$ 17.20 R$ 602.00



8.5

Camiseta Amarela com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho M Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 40 R$ 17.20 R$ 688.00

8.6

Camiseta Amarela com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho G Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 55 R$ 17.20 R$ 946.00



8.7

Camiseta Vermelha com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho P Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 70 R$ 17.20 R$ 1,204.00

8.8

Camiseta Vermelha com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho M Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 35 R$ 17.20 R$ 602.00



8.9

Camiseta Vermelha com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho G Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 40 R$ 17.20 R$ 688.00

8.10

Camiseta Verde com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho P Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 55 R$ 17.20 R$ 946.00



8.11

Camiseta Verde com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho M Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 70 R$ 17.20 R$ 1,204.00

8.12

Camiseta Verde com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho G Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 35 R$ 17.20 R$ 602.00



8.13

Camiseta Preta com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho P Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 40 R$ 17.20 R$ 688.00

8.14

Camiseta Preta com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho M Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 55 R$ 17.20 R$ 946.00



8.15

Camiseta Preta com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho G Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 70 R$ 17.20 R$ 1,204.00

8.16

Camiseta Preta com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho GG Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 35 R$ 17.20 R$ 602.00



8.17

Camiseta Branca com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho GG Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 40 R$ 17.20 R$ 688.00

8.18

Camiseta Amarela com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho GG Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 55 R$ 17.20 R$ 946.00



8.19

Camiseta Vermelha com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho GG Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 70 R$ 17.20 R$ 1,204.00

8.20

Camiseta Verde com estampa sublimática.
Apresentação: Tamanho GG Adulto.
Características: Camiseta de manga curta 68% 
poliéster e 32% viscose, com gola redonda com friso 
de beira de 1,5cm em ribana de 1x1cm. Estampa 
sublimática por toda parte útil, na parte frontal, 
costas e mangas. Cada camiseta deverá possuir, no 
mínimo, uma etiqueta contendo identificação do 
fabricante (mínimo nome e CNPJ); Composição do 
tecido; identificação do tamanho da camiseta e 
instruções de uso (lavar, secar, passar, etc.). 
Embaladas individualmente.

UND. 35 R$ 17.20 R$ 602.00

R$ 17,200.00
LOTE 09 DESCRIÇÃO CRACHÁ E CORDÃO

TOTAL LOTE 08



9.1

Crachá de Identificação.
Apresentação: Em PVC, tamanho 86x54mm, espessura
igual ou superior a 0,70mm, com cantos arredondados.
Características: Com foto e impressão digital em 4x0
cores. Com furo para presilha. O produto deve ser
entregue em caixa fechada, sem apresentar sujidades,
rasgos, umidade ou quaisquer danificações. A empresa
vencedora ficará responsável pela criação da arte. 

UND. 120 R$ 11.30 R$ 1,356.00

9.2

Cordão para crachá.
Apresentação: Fita acetinada de 15mm.
Características: Com impressão digital sublimática
colorida, frente e verso, clips tipo jacaré com argola e
fixadores em solda 26mm x 0,85cm. O produto deve
ser entregue sem apresentar sujidades, rasgos, umidade
ou quaisquer danificações. A empresa vencedora ficará
responsável pela criação da arte. 

UND. 120 R$ 4.40 R$ 528.00

R$ 1,884.00
R$ 267,334.76

OBS.: AS ARTES É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, MEDIANTE APROVAÇÃO DO DIRETRAN
TOTAL GERAL

JACINTO BET
EXECUTIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - DIRETRAN

TOTAL LOTE 09
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