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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

17/11/2022
Pregão presencial
13/2022 - PR
19/2022

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.

Participante: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade 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.

2.000,0 UN 3,75 7.500,00

Total do Participante: 7.500,00

Total Geral: 7.500,00

Assinatura do Responsável

17 de Novembro de 2022São Domingos,


