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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE ARTES VISUAIS VISANDO ATENDER À DEMANDA EM
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2022

Participante: MIDIA LED PAINEIS LTDA - ME

Item Qtd. Valor Unitário Valor TotalEspecificação Unidad Marca
1 Criação de artes para publicação de

campanhas digitais em redes sociais
(Facebook, Instagram e site) e criação
de materiais gráficos (artes) a serem
impressos pela prefeitura destinadas
a todas as secretarias da Prefeitura de
Tangará. (Folders, cartazes, flyers,
convites, adesivos, cartões de visita, banners,
faixas, impressos promocionais de
festas e eventos, plotters, demais
impressos. Produção de conteúdo
preventivo e materiais impressos e
digitais voltados à Covid-19-Criação de artes para publicação de
campanhas digitais em redes sociais
(Facebook, Instagram e site) e criação
de materiais gráficos (artes) a serem
impressos pela prefeitura destinadas
a todas as secretarias da Prefeitura de
Tangará. (Folders, cartazes, flyers,
convites, adesivos, cartões de visita, banners,
faixas, impressos promocionais de
festas e eventos, plotters, demais
impressos. Produção de conteúdo
preventivo e materiais impressos e
digitais voltados à Covid-19

12,000 MÊS 2.483,33 29.799,96

Total do Participante: 29.799,96

Total Geral: 29.799,96

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.

No dia 26/01/2022 às 09:01 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 543/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 5/2022 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:

OBJETO DO PROCESSO

PARECER DA COMISSÃO
Participa deste certame a seguinte empresa:

    1.  MIDIA LED PAINEIS LTDA - ME, representada neste ato por LUIZ RICARDO BEBBER.
Iniciado o certame, uma única empresa se credenciou, passando para vista e rubrica nos envelopes pelo representante

presente,  analisado  o  credenciamento  da  empresa  que  estava  de  acordo  com  o  edital,  sendo  habilitada  para  o  certame,
após passou-se para a abertura do envelope da proposta, constatou-se que a empresa participante encontrava-se habilitada
para os lances.  Passou-se então para fase dos lances,  feito a tentativa de negociação a empresa manteve o valor  da sua
proposta, após sagrou-se vencedor do item 1 a empresa MIDIA LED PAINEIS LTDA - ME, conforme valores seguem abaixo.
Após aberto o envelope da documentação da empresa vencedora, constatou-se que estava de acordo com as exigências do
edital.  Nenhuma empresa manifestou intensão de recurso. Sem mais encerrado certame. Publique-se o presente resultado
no  site  www.tangara.sc.gov.br  e  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  DOM/SC  na  data  de  26/01/2022.  Nada  mais  havendo  a
tratar, encerra-se a reunião, com a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.
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Tangará, 26/01/2022

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CAMILA BRUNS

MEMBRO

CRISTIANE PICCININ

PREGOEIRO

RODRIGO ZAGO

MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(MIDIA LED PAINEIS LTDA - ME)

LUIZ RICARDO BEBBER


