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Data 07/12/2021

Tipo ATA FINAL

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se o reuniram- se o 
Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelos Decretos nº 016 de 03 de Fevereiro 
2021 e alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 
a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no endereço 
eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000023/2021 , 
referente ao Processo nº 027378/2020, objetivando a  AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. 
Após a divulgação da ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO no dia 
02/12/2021, onde foi revisto atos da Pregoeira à época, bem como da Equipe de Apoio, 
reabilitando da empresa TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOL. GRAFICAS LTDA nos itens 
1, 2, 11 e 19. Informamos ainda, que a mesma apresentou a Proposta de Preço Atualizada. 
Posterior a isso esse Pregoeiro diligenciou a licitante para que apresentasse as vias originais 
e/ou autenticada dos Atestados de Capacidade Técnica e Proposta e Proposta Atualizada 
conforme consta ás fls. 769, bem como apresentada pela empresa através do protocolo nº 
27095/2021 conforme consta ás fls. 770/795. Em prosseguimento, fora analisada a 
documentação da empresa TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOL. GRAFICAS LTDA 
declarada vencedora e após análise, inclusive através de conferência via internet, constatou que 
a mesma atendeu ao instrumento convocatório. Nesse momento, em consideração que já fora 
declarado os demais vencedores, transcrevemos os vencedores finais deste certame. Assim 
sendo, fica(m) declarada(s) vencedora(s) a(s) empresa(s): AYER FELIPE DE FARIA NETO EPP 
nos lotes 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 no valor total de R$ 10.376,00 (dez mil trezentos e setenta 
e seis reais), F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI no lote 6 no valor total de R$ 1.031,40 (um 
mil trinta e um reais e quarenta centavos), GRAFICA AQUARIUS LTDA nos lotes 3, 4, 5, 7, 8 e 
13 no valor total de R$ 8.998,00 (oito mil novecentos e noventa e oito reais), RAFAELA 
CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTA nos lotes 16 e 17 no valor total de R$ 
4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), SIMONE DA MAIA PAVAO ME nos lotes 9, 10
e 12 no valor total de R$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais), TEIXEIRA 
IMPRESSAO DIGITAL E SOL. GRAFICAS LTDA nos lotes 1, 2, 11 e 19 no valor total de R$ 
51.658,00 (cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais) e VTPRINT OUTDOOR E 
GRAFICA EIRELI nos lotes 14, 15 e 18 no valor total de R$ 9.071,75 (nove mil setenta e um 
reais e setenta e cinco centavos). O valor total do certame é de R$ 95.460,15 noventa e cinco 
mil quatrocentos e sessenta reais e quinze centavos. Dessa forma, em razão de já haver 
superado a fase recursal, foi encerrada a sessão e encaminhamos os autos à Procuradoria 
Geral Municipal para vistas quanto a homologação.
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