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Pregoeiro do Município de Itapajé, no uso de suas atribuições legais e
sendo aceitável a proposta do licitante: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI,
CNPJ: 11.786.715/0001-38 vencedora do(s) Item(ns)/Lote(s): 01, 02 e 08 com
valor global de R$702.941,70 (setecentos e dois mil, novecentos e quarenta e um
reais e setenta centavos), e tendo a mesmo atendido a todos os requisitos do Edital,
no tocante aos documentos relativos à habilitação, vem, nos autos do processo do
Pregão Eletrônico nº 21.07.2021.01SRPE, cujo objeto Aquisição de material gráfico
para atender às necessidades das Diversas Secretarias da Prefeitura de Itapajé, CE,
declara-la como vencedora do Pregão Eletrônico, tudo de acordo com os
documentos e Proposta de Preços e da ata do Pregão Eletrônico, os quais passam a
ser parte integrante e indissociável do presente Termo, para que produza os
efeitos legais e jurídicos pertinentes.
O

Itapajé, 29 de setembro de 2021
Dornes,
Tn
David Matias Teixeira

PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Itapajé CNPJ: 07.683.956/0001-84
Av. Antônio Pereira de Melo, 353. Alto dos Bernardos, Itapajé/CE Cep 62.600-000
www.itapaje.ce.gov.br
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Pregoeiro do Município de Itapajé, no uso de suas atribuições legais e
sendo aceitável a proposta do licitante: MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS
LTDA, CNP): 10.670.251/0001-37 vencedora do(s) Item(ns)/Lote(s): 03 e 06 com
valor global de R$135.462,00 (cento trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais), e tendo a mesmo atendido a todos os requisitos do Edital, no tocante
aos documentos relativos à habilitação, vem, nos autos do processo do Pregão
Eletrônico nº 21.07.2021.01SRPE, cujo objeto Aquisição de material gráfico para
atender às necessidades das Diversas Secretarias da Prefeitura de Itapajé, CE,
declara-la como vencedora do Pregão Eletrônico, tudo de acordo com os
documentos e Proposta de Preços e da ata do Pregão Eletrônico, os quais passam a
ser parte integrante e indissociável do presente Termo, para que produza os
efeitos legais e jurídicos pertinentes.
O
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David Matias Teixeira
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Itapajé CNPJ: 07.683.956/0001-84
Av. Antônio Pereira de Melo. 353. Alto dos Bernardos, Itapajé/CE Cep 62.600-000
www.itapaje.ce.gov.br
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Pregoeiro do Município de Itapajé, no uso de suas atribuições legais e
sendo aceitável a proposta do licitante: GRAFICA VERDES MARES LTDA, CNPJ:
41.428.889/0001-90 vencedora do(s) Item(ns)/Lote(s): 04 e 05 com valor global
de R$417.999,00 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e nove
reais), e tendo a mesmo atendido a todos os requisitos do Edital, no tocante aos
documentos relativos à habilitação, vem, nos autos do processo do Pregão
Eletrônico nº 21.07.2021.01SRPE, cujo objeto Aquisição de material gráfico para
atender às necessidades das Diversas Secretarias da Prefeitura de Itapajé, CE,
declara-la como vencedora do Pregão Eletrônico, tudo de acordo com os
documentos e Proposta de Preços e da ata do Pregão Eletrônico, os quais passam a
ser parte integrante e indissociável do presente Termo, para que produza os
efeitos legais e jurídicos pertinentes.
O

Itapajé, 29 de setembro de 2021
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David Matias Teixeira
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Itapajé CNPJ: 07.683.956/0001-84
Av. Antônio Pereira de Melo, 353. Alto dos Bernardos, Itapajé/CE Cep 62.600-000
www.itapaje.ce.gov.br
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Pregoeiro do Município de Itapajé, no uso de suas atribuições legais e
sendo aceitável a proposta do licitante: KATHERINE SAUNDERS GONDIM, CNPJ:
21.284.771/0001-28 vencedora do(s) Item(ns)/Lote(s): 07, 09 e 10 com valor
global de R$355.494,90 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa
e quatro reais e noventa centavos), e tendo a mesmo atendido a todos os requisitos
do Edital, no tocante aos documentos relativos à habilitação, vem, nos autos do
processo do Pregão Eletrônico nº 21.07.2021.01SRPE, cujo objeto Aquisição de
material gráfico para atender às necessidades das Diversas Secretarias da
Prefeitura de Itapajé, CE, declara-la como vencedora do Pregão Eletrônico, tudo de
acordo com os documentos e Proposta de Preços e da ata do Pregão Eletrônico, os
quais passam a ser parte integrante e indissociável do presente Termo, para que
produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes.
O

Itapajé, 29 de setembro de 2021

David Matias Teixeira
PREGOEIRO

Frefeitura Municipal de Itapajé CNPJ: 07.683.956/0001-84
Av. Antônio Pereira de Melo, 353. Alto dos Bernardos, Itapajé/CE Cep 62.600-000
www.itapaje.ce.gov.br
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À PROCURADORIA JURÍDICA
REFERENTE AO PROCESSO Nº 14.06.2021/01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21.07.2021.01SRPE

Em atenção a regra contida no Art. 38, para Parecer final, encaminho em anexo, para
PARECER desse dileto Órgão Jurídico, o Processo de Pregão Eletrônico nº 21.07.2021.01SRPE
e Anexos, cujo objeto é a Aquisição de material gráfico para atender às necessidades das
Diversas Secretarias da Prefeitura de Itapajé, CE.

Itapajé/CE., 29 de setembro de 2021

À

David Matias Teixeira

PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Itapajé CNPJ: 07.683.956/0001-84
Av. Antônio Pereira de Melo, 353. Alto dos Bernardos, Itapajé/CE Cep 62.600-000
www .itapaje.ce.gov.br

