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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO COMPOSTA PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. 

 

Processo nº. 8132/2022 

Pregão Presencial nº 44/2022 

 

Aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2022, às 11h00min, nas dependências da sala de licitações, 

reuniram-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 1.564/21, na Rua Joaquim das 

Neves, nº 211 – Vila Caldas, com a finalidade especifica de dar continuidade ao Pregão Presencial 

supra, que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento e 

aplicação de adesivo automotivo, e impressão digital em lona e adesivo , oriundo do Processo 

Administrativo supra. 

 

A Secretaria de Administração Geral informa por meio de memorando, que após análise para 

comprovar a efetividade do descritivo junto ao produto ofertado, a amostra apresentada pela 

empresa PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI, fo i APROVADA para o lote 01 do 

Edital. 

 

A Secretaria de Governo informa por meio de Memorando, que após avaliação análise para 

comprovar a efetividade do descritivo junto aos produtos ofertados, as amostras apresentadas pelas 

empresas foram APROVADAS: 

 

- PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSAS EIRELI , para os lotes 02 e 03;  

- SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA – ME para o lote 04. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se lavrou esta ata, sem emendas ou 

rasuras, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos , e comunica que o resultado 

da presente reunião será publicado no Diár io Oficial do Estado. 

 

 

Pregoeira e Equipe de Apoio 

 

 

Eidmar Carnuta da Silva 

Pregoeira 

                                                             

 

Cleonice Dias de Sousa 

Equipe de Apoio 
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Bruna Valença Mallorga 

Equipe de Apoio 

 

 

Diego Costa Chardua 

Equipe de Apoio 

 


