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Pregão Presencial: PR45/2022 

EMISSÃO: 30/08/2022 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição 

de fichas de matrícula destinadas ao Centro de Educação Infantil Petter, aquisição de sacolas 

destinadas ao Fundo Municipal de Cultura, aquisição de revistas e criação de layout para 

informativo da Secretaria Municipal de Administração.  

 

ATA DE JULGAMENTO 

 

No dia 13/09/2022, às 08:30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 31/01/2022, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PR45/2022, 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: 

 
  Item: 1 - Criação de Layout para informativo da administração, com até 50 páginas, compreendendo: diagramação da capa, 

miolo e fechamento de arquivos para impressão, com o devido e necessário tratamento das ima 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2 
Valor estimado: R$ 3.840,00          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor (R$) Situação Data 
Sim 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  3.840,00 Menor preço 13/09/2022 
 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do lance 

(R$) 
Situação 

1 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  3.800,00 Menor preço 
Foi vencedor do item a empresa MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, com o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 2 - Ficha de matrícula personalizada tamanho 42,5cmX30cm aberta, tamanho 21cmX30cm fechado. Cores 4X0, em 

papel supremo ou triplex 250 gramas, com arte inclusa. 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 500 
Valor estimado: R$ 2,85          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  2,80 Menor preço 13/09/2022 
 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  2,50 Menor preço 
Foi vencedor do item a empresa MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, com o valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 3 - Revista de prestação de contas tamanho A4, Capa: tamanho (15cmX29,7cm), em papel couchê fosco 170mg/m², 

cores 4X4, com acabamento: corte, corte e vinco, colagem de capa, Hot-melt, refile; 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 3.000 
Valor estimado: R$ 16,74          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 
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Sim 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  16,65 Menor preço 13/09/2022 
 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  16,50 Menor preço 
Foi vencedor do item a empresa MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, com o valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta 

centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
  Item: 4 - Sacola de papel duplex, com no mínimo 200g, tamanho 45X36X16, 4X0, plastificada, com alça de nylon, com fotos 

impressas do Município de Peritiba, com arte inclusa. 
Unidade de medida: UN          Quantidade licitada: 2.000 
Valor estimado: R$ 5,17          Valor máximo:   
Propostas apresentadas 
Classificada Licitante Valor 

(R$) 
Situação Data 

Sim 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  5,00 Menor preço 13/09/2022 
 Lances efetuados 
Rodada Licitante Valor do 

lance (R$) 
Situação 

1 5856 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA  4,90 Menor preço 
Foi vencedor do item a empresa MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, com o valor de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos).  
Manifestação de recursos 
 Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada 

e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão 

solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.  
 

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. 

 

Peritiba-SC, 13/09/2022. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

_____________________________________ 

Ivandro Peroza 
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA 
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Pregoeiro 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

 

_____________________________________ 
MARCIO MARASCHINI 

 

 
_____________________________________ 

MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL 

 

 


