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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

13/2022

Rua Amazonas, 375 - Centro

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SÃO DOMINGOS
11.888.327/0001-68 (49) 3443-1200

89835-000 - São Domingos
19/2022

Data do Processo: 01/11/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES PERSONALIZADOS DE MATERIAL LÚDICO, SOBRE O TEMA: “DENGUE!” COM
ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR, COM INFORMAÇÕES E DICAS PRÁTICAS PARA PREVENÇÃO DA
DENGUE E ELIMINAÇÃO DOS CRIADOUROS DO AEDES AEGYPTI, À SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PARA ATIVIDADES DE
PROMOÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE PARA A
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 16/2022

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido o presentes na data e hora marcada, Somente participou do certame apresentando envelopes n. 01 e
n.  02,  a  empresa:  MULTYGRAFHIC  EDITORA  LDTA,  não tendo representante,  tendo  conferida  os  documentos
apresentados  para  o  credenciamento  e  demais  declarações  solicitadas,  estava  tudo  de  acordo,  desta  forma  se  deu
seguimento  com  a  abertura  do  envelope(s)  contendo  a  proposta,  qual  fora  analisada  e  após  constatar  que  estava  de
acordo com os criterios empostos pelo edital,  a  mesma fora lançada no sistema e se seguiu com a negociação e lances,
estando  mais  esta  etapa  concluida  se  fez  a  abertura  do  envelope  de  documentação,  que  após  analise  dos  mesmos
estando  tudo  de  acordo,  com  o  que  solicitava  o  edital,  a  proponente fora  Habilitada,  sendo  que  nao  foi  perguntado pelo
Pregoeiro sobre interesse de recurso pelo fato de nao ter representante presente, e sem nada a mais a tratar encera-se a
presente ATA adjudicando o vencedor  com seu iten, e após remete a apreciação do Prefeito Municipal.

Reuniram-se no dia 16/11/2022, as 09:48 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 912/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 19/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Cartilha educativa de prevenção e combate à “DENGUE’ -

material lúdico, com atividades e desenhos para colorir
na parte interna, com informações e dicas práticas para
prevenção da dengue e eliminação dos criadouros do
aedes aegypti.
Com no mínimo 5 páginas / Impressão externa 04 cores /
interna 01 cor Tamanho mínimo: 15 cm x 20 cm
(fechado) - 40cm x 60cm (aberto)
Papel de impressão: Papel Offset 120g/m², refilado,
dobras: 01 paralela e 03 cruz; personalizado. - Cartilha
educativa de prevenção e combate à “DENGUE’ -
material lúdico, com atividades e desenhos para colorir
na parte interna, com informações e dicas práticas para
prevenção da dengue e eliminação dos criadouros do
aedes aegypti.
Com no mínimo 5 páginas / Impressão externa 04 cores /
interna 01 cor Tamanho mínimo: 15 cm x 20 cm
(fechado) - 40cm x 60cm (aberto)
Papel de impressão: Papel Offset 120g/m², refilado,
dobras: 01 paralela e 03 cruz; personalizado.

2.000,0 UN MULTYGRA
FHIC

3,7500 7.500,00

7.500,00Total do Participante:
7.500,00Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Domingos, 16/11/2022
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