
  AVISO DE CREDENCIAMENTO

Processo nº. 1880/2018

Edital nº. 0005/2019

Objeto:  Credenciamento para a contratação de empresas para serviços de Outdoors,
Painéis Frontlight e Painéis Digitais, visando atender as necessidades da Fundação PTI-
BR

Comunicamos  a  prorrogação  do  credenciamento das  empresas  FRONTEIRA
OUTDOOR LTDA – EPP, CNPJ: 74.063.058/0001-10 e JCV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,
CNPJ:  06.056.250/0001-20, para  prestação  dos  serviços  do  objeto  do  Edital  de
Credenciamento nº. 0005/2019.

Ficam  estabelecidos  os  valores  abaixo  relacionados  para  fins  de  pagamento  pelos
serviços de organização de eventos.

Item Descrição Valor

1

Produção  de lona  para  outdoor  9x3  metros,  trama
1000x1000  de  alta  qualidade  com impressão  colorida  e
acabamento com ilhós a cada 20 cm para fixação no painel
com abraçadeiras de nylon. Após o período de veiculação,
a  lona  deve  ser  retirada  e  entregue  à  área  de
Comunicação e Marketing do Parque Tecnológico Itaipu.

R$ 945,00

2

Instalação e exibição de outdoor 9x3 metros em lona
fornecida pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu, fixada
com ilhós a cada 20 cm no painel  com abraçadeiras de
nylon. O período de veiculação do outdoor contratado será
de uma bi-semana (14 dias).A placa deve estar localizada
nas principais avenidas e ruas de Foz  do Iguaçu, Santa
Terezinha,  Matelândia  e  Medianeira  em  pontos
estratégicos.  Os  pontos  deverão  ser  negociados  no
momento da contratação, de acordo com a necessidade e
disponibilidade do fornecedor e interesse da Fundação PTI.
Após o período de veiculação, a lona deve ser retirada e
entregue à área de Comunicação e Marketing do Parque
Tecnológico Itaipu.

R$ 726,00

3
Produção  de  papel  para  outdoor  9x3  metros.
Impressão de alta qualidade.

R$ 120,00

4

Instalação e exibição de outdoor 9x3 metros em papel.
O  período  de veiculação do outdoor  contratado será  de
uma bi-semana (14 dias).  A placa deve estar localizada
nas principais avenidas e ruas de Foz  do Iguaçu, Santa
Terezinha,  Matelândia  e  Medianeira  em  pontos
estratégicos.  Os  pontos  deverão  ser  negociados  no
momento da contratação, de acordo com a necessidade e
disponibilidade do fornecedor e interesse da Fundação PTI.

R$ 726,00



5

Confecção  de  lona  para  painel  frontlight,  trama
1000x1000  de  alta  qualidade  com impressão  colorida  e
acabamento com ilhós a cada 20 cm para fixação no painel
com abraçadeiras de nylon. A contratação dessa lona será
por m², em razão dos frontlights terem tamanhos muito
variados.

R$ 35,00

6

Instalação  e  exibição de  painel  frontlight  em  lona
fornecida pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu, fixada
com  ilhós  a  cada  20  cm  para  fixação  no  painel  com
abraçadeiras de nylon. A placa deve estar localizada nas
principais avenidas e ruas das cidades de Foz do Iguaçu,
Santa Terezinha,  São Miguel  do  Iguaçu e  Céu  Azul.  Os
pontos  deverão  ser  negociados  no  momento  da
contratação,  de  acordo  com  a  necessidade  e
disponibilidade do fornecedor e interesse da Fundação PTI.
A contratação do painel frontlight será mensal.

R$ 2.500,00

7

Exibição mensal de VT em painel digital localizado nas
principais avenidas e ruas de Foz do Iguaçu. O vídeo de
até 15” será fornecido pela Fundação PTI nas extensões
AVI, MP4 ou SWF. As medidas dos painéis digitais poderão
alternar conforme formato de cada ponto e fornecedor.

R$ 1.000,00

Norma Aplicável: Regulamento  de  Licitações,  Contratos  e  Convênios  da  Fundação
Parque Tecnológico Itaipu – Brasil - “RELC”.

Autoridade competente: Eduardo Castanheira Garrido Alves

Foz do Iguaçu-PR, 10 de janeiro de 2022

Gestão de Compras


