
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

ATA DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 – SAÚDE.

Aos 04 dias  do mês de janeiro de 2023,  às  17h15min,  na sede da Comissão Especial  de Licitação da Secretaria
Municipal  de Saúde da Prefeitura de Goiânia,  o Pregoeiro Gildeone Silvério de Lima, designado pela  Portaria  nº
235/2022, com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de
2014, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, e na regulamentação feita pelos Decretos Municipais nº
2578/2011 e nº 3044/2011 procedeu com a Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 050/2022, objeto do processo SEI nº
22.29.000006089-3, UASG nº926995, para a Contratação da prestação de serviços de confecção de blocos impressos
personalizados para atender às necessidades da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal
de Saúde, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM – condicionado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em atendimento
ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015 o qual normatiza a exclusividade da participação destas empresas em itens de
licitações cujos valores unitários somem o valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Após verificação das
condições  de  habilitação,  os  autos  foram encaminhados  à  Diretoria  de  Vigilância  Sanitária  e  Ambiental,  para
avaliação técnica, tendo esta emitida Parecer favorável – vide documento inserido (Parecer técnico), na Plataforma SEI.
Considerando que o valor ofertado se encontra dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado.
Informado isso, concluíram-se tais procedimentos neste ato, o Pregoeiro adjudica os itens, conforme planilha abaixo:

��OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 45.271.989/0001-06

Item Quant. Descritivo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

01
1.500

Blocos

Prestação  de  serviço  de  confecção  de
blocos  de  Termo  de  Intimação  Fiscal  –
Bloco 50x3 com formato 29,7 x 21 cm (A4),
em papel sulfite gramatura 63 g, em preto e
branco, com 3 vias em laudas brancas (1ª),
azuis (2ª) e amarelas (3ª) intercaladas com
papel  carbono monoface  de  alta  qualidade
de cor preta, numeradas sequencialmente a
partir do número 666001. Os blocos devem
ser  entregues  embalados  em  pacotes
identificados  com o  número  de  ordem do
pacote,  o  tipo  de  impresso,  quantidade  de
blocos  e  o  intervalo  da  numeração
sequencial dos blocos.

Itugráfica 14,86 22.290,00

Valor Total: R$ 22.290,00 (Vinte e dois mil duzentos e noventa reais).
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Gildeone Silvério de Lima
Pregoeiro - Port. nº 235/2022

Documento assinado eletronicamente por Gildeone Silvério de Lima,
Pregoeiro, em 04/01/2023, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site
h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador
0890770 e o código CRC 2B124D48.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.29.000006089-3 SEI Nº 0890770v1

SEI/PMG - 0890770 - Termo de Adjudicação https://sei.goiania.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

2 of 2 05/01/2023 16:21


