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0 Secretário Municipal de Saúde de  Cap.  L. Marques, Estado do  Parana,  no uso chaitoes atribuigõ 
	

gais, 
ufMnicleft 

RESOLVE 

Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico n. ° 032/2021 de 14.04.2021, destinado 

a contratação de empresa (s) para a fornecimento de material gráfico (material de consumo), conforme especificações 

constantes dos termos de referencia, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Considerando o critério de 

classificação "Menor Prego Por Item", critério adotado para a classificação das propostas e após verificada a 

compatibilidade de acordo com o edital e legislações pertinentes, ficam declaradas vencedoras do processo, com seus 

respectivos itens, as empresas: GRÁFICA E EDITORA KOPPER LTDA com os itens n. ° 07, 12, 15, 19, 22, 23 e 24 no 

valor de R$ 3.675,80 — EDITORA AG LTDA com o item n. ° 21 no valor de R$ 1.140,00 — ARTES GRÁFICAS 

BEREZOVSKI LTDA com os itens n. 001,  02, 03, 05, 06, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 27 e 28 no valor de R$ 

7.607,00 — NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA com os itens n. 008,  26 e 29 no valor de R$ 6.180,00 —  ROGER  ANDRE  

BRAUN  com o item n. ° 04 no valor de R$ 897,90 — OPTA TEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA com o item n. ° 10 no valor 

de R$ 320,00, conforme registrados no Mapa. Sendo esta a classificação de cada participante, o valor total do certame, 

resultou em R$ 19.820,70 (dezenove mil oitocentos e vinte reais e setenta centavos), conforme Ata da Sessão Pública. 

Capitão Leõnidj arqu 	Estado 'do  Parana,  em 06 de maio de 2021.  
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