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Licitações

Prefeituras

Afonso Cláudio

Adjudicação e/ou Homologação

Homologação
Pregão Eletrônico Nº 025/2021 - Portal de 

Compras Públicas ID Nº 148862
Proc. Nº 006843/2021

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites 
legais, principalmente as regras da Lei Nº 10.520/02, 
da Lei Complementar Nº 123/06 e subsidiariamen-
te da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO o resultado do 
Pregão em epígrafe em favor das vencedoras/adju-
dicatárias: 33 CONFECÇÕES EIRELI - ME, CNPJ Nº 
36.757.133/0001-54, no Lote 08 (camisa manga 
longa com proteção), no valor unitário de R$ 49,75 
(quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 
e total de R$ 22.636,25 (vinte e dois mil seiscentos 
e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos); AH2A 
COMÉRCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA - ME, 
CNPJ Nº 12.670.797/0001-13, no Lote 23 (luva 
alta tensão - Classe Nº 02), no valor unitário de 
R$ 498,68 (quatrocentos e noventa e oito reais e 
sessenta e oito centavos) e total de R$ 7.479,90 
(sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e 
noventa centavos); ARGUS ATACADISTA LTDA - 
EPP, CNPJ Nº 27.784.317/0001-03, nos Lotes: 06 
(calça poliester), no valor unitário de R$ 238,00 
(duzentos e trinta e oito reais) e total de R$ 3.570,00 
(três mil quinhentos e setenta reais), 12 (capacete 
completo), no valor unitário de R$ 81,00 (oitenta e 
um reais) e total de R$ 1.215,00 (um mil duzentos e 
quinze reais), 13 (cinto talabarte de posicionamen-
to), no valor unitário de R$ 190,27 (cento e noventa 
reais e vinte e sete centavos) e total de R$ 2.854,05 
(dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e 
cinco centavos), 15 (cinto tipo paraquedista), no 
valor unitário de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) 
e total de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta 
reais), 20 (fita zebrada), no valor unitário de R$ 9,70 
(nove reais e setenta centavos) e total de R$ 485,00 
(quatrocentos e oitenta e cinco reais), 29 (luva PVC), 
no valor unitário de R$ 19,00 (dezenove reais) e 
total de R$ 4.370,00 (quatro mil trezentos e setenta 
reais) e 38 (óculos protetor facial para esmeril), no 
valor unitário de R$ 39,00 (trinta e nove reais) e total 
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); BRASEPI 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA - EPP, CNPJ Nº 27.509.080/0001-61, nos 
Lotes: 17 (conjunto de aplicação de defensivos), no 
valor unitário de R$ 215,00 (duzentos e quize reais) 
e total de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta 
reais) e 22 (luva especial de couro), no valor unitário 
de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) e total de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos reais); ELETROCCON 
SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA - ME, CNPJ Nº 
41.046.944/0001-87, no Lote 41 (protetor solar), 
no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais) e total 
de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); 
FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI - ME, CNPJ Nº 36.327.075/0001-29, nos 
Lotes: 30 (luva PVC cano médio), no valor unitário 
de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) e 
total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 
31 (luva PVC punho 36 cm), no valor unitário de R$ 
14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) e total 
de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e 33 
(máscara descartável), no valor unitário de R$ 1,60 
(um real e sessenta centavos) e total de R$ 800,00 
(oitocentos reais); FORTE SINAL EQUIPAMENTOS 
EIRELI - EPP, CNPJ Nº 26.729.755/0001-15, nos 
Lotes: 04 (botina), no valor unitário de R$ 76,66 
(setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e 
total de R$ 1.149,90 (um mil cento e quarenta e nove 
reais e noventa centavos) e 05 (botina de segurança 
sem cadarço), no valor unitário de R$ 42,42 (quarenta 
e dois reais e quarenta e dois centavos) e total de R$ 
12.089,70 (doze mil oitenta e nove reais e setenta 
centavos); M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME, 
CNPJ Nº 02.396.150/0001-91, nos Lotes: 07 (calça 
PVC amarela), no valor unitário de R$ 15,60 (quinze 
reais e sessenta centavos) e total de R$ 1.560,00 
(um mil quinhentos e sessenta reais), 09 (capa 
de chuva em PVC), no valor unitário de R$ 15,60 
(quinze reais e sessenta centavos) e total de R$ 
2.028,00 (dois mil e vinte e oito reais), 16 (cone 
PVC), no valor unitário de R$ 21,46 (vinte e um reais 
e quarenta e seis centavos) e total de R$ 1.502,20 
(um mil quinhentos e dois reais e vinte centavos), 
21 (jaqueta PVC amarela), no valor unitário de R$ 
15,59 (quinze reais e cinquenta e nove centavos) e 
total de R$ 1.559,00 (um mil quinhentos e cinquenta 
e nove reais) e 27 (luva de segurança), no valor 
unitário de R$ 6,09 (seis reais e nove centavos) e 
total de R$ 791,70 (setecentos e noventa e um reais 
e setenta centavos); MAXIMUS COMÉRCIO DE 
MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME, CNPJ Nº 
27.353.640/0001-31, nos Lotes: 01 (álcool líquido), 
no valor unitário de R$ 38,09 (trinta e oito reais e 
nove centavos) e total de R$ 11.998,35 (onze mil 
novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco 
centavos), 02 (avental PVC impermeável), no valor 
unitário de R$ 7,12 (sete reais e doze centavos) e 
total de R$ 854,40 (oitocentos e cinquenta e quatro 
reais e quarenta centavos), 03 (bota PVC), no valor 
unitário de R$ 35,22 (trinta e cinco reais e vinte e 
dois centavos) e total de R$ 4.543,38 (quatro mil 
quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito 
centavos), 10 (capacete), no valor unitário de R$ 
8,81 (oito reais e oitenta e um centavos) e total de R$ 
881,00 (oitocentos e oitenta e um reais), 11 (capacete 
de segurança tipo eletricista), no valor unitário de R$ 
28,33 (vinte e oito reais e tinta e três centavos) e 
total de R$ 849,90 (oitocentos e quarenta e nove 
reais e noventa centavos); 14 (cinto talabarte tipo 
y), no valor unitário de R$ 169,33 (cento e sessenta 
e nove reais e trinta e três centavos) e total de R$ 
2.539,95 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais e 
noventa e cinco centavos); 19 (creme desengraxan-
te), no valor unitário de R$ 36,99 (trinta e seis reais 
e noventa e nove centavos) e total de R$ 3.699,00 
(três mil seiscentos noventa e nove reais); 24 (luva 
de nylon), no valor unitário de R$ 4,53 (quatro reais 
e cinquenta e três centavos) e total de R$ 520,95 
(quinhentos e vinte reais noventa e cinco centavos); 
25 (luva de rapa punho), no valor unitário de R$ 
9,74 (nove reais e setenta e quatro centavos) e total 
de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais); 
26 (luva segurança de malha), no valor unitário 
de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos) 
e total de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco 
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reais); 32 (luva tátil de elanca), no valor unitário de 
R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos) e total 
de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais); 
34 (máscara para solda), no valor unitário de R$ 
57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos) 
e total de R$ 173,70 (cento e setenta e três reais 
e setenta centavos); 35 (máscara respiratória), no 
valor unitário de R$ 15,59 (quinze reais e cinquenta 
e nove centavos) e total de R$ 1.559,00 (um mil 
quinhentos e cinquenta e nove reais); 36 (óculos), 
no valor unitário de R$ 5,69 (cinco reais e sessenta 
e nove centavos) e total de R$ 369,85 (trezentos 
e sessenta e nove e oitenta e cinco centavos); 37 
(óculos de proteção), no valor unitário de R$ 6,30 
(seis reais e trinta centavos) e total de R$ 409,50 
(quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos); 
39 (protetor auricular tipo plug), no valor unitário de 
R$ 1,21 (um real e vinte um centavos) e total de R$ 
96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos); 40 
(protetor auricular tipo concha), no valor unitário de 
R$ 16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos) 
e total de R$ 1.299,20 (um mil duzentos e noventa 
e nove reais e vinte centavos); 43 (trava quedas), 
no valor unitário de R$ 169,98 (cento e sessenta e 
nove reais e noventa e oito centavos) e total de R$ 
11.898,60 (onze mil oitocentos e noventa e oito reais 
e sessenta centavos) e 44 (óculos de solda), no valor 
unitário de R$ 27,47 (vinte e sete reais e quarenta e 
sete centavos) e total de R$ 412,05 (quatrocentos e 
doze reais e cinco centavos).
Observação: O Lote 42 ficou Deserto e os Lotes 
18 e 28 restaram Fracassados.

Afonso Cláudio/ES, em 15 de setembro de 2021.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal - Afonso Cláudio/ES

Protocolo 716001

Águia Branca

Adjudicação e/ou Homologação

Ata do Pregão Presencial nº 017/2021, 
Procedimento Administrativo nº 3.187/2021 - 
Credenciamento, Análise de Propostas, Lances 
Verbais, Habilitação e Adjudicação.
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte e um, a partir das 07h:30min., na sala 
de Audiências da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Águia Branca, fizeram-se 
presentes o Pregoeiro e a respectiva Equipe de 
Apoio, abaixo assinados, nomeados pela Portaria 
n.º nº 18.249/2021, de 14 de maio de 2021, para 
conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão 
Presencial n.º 017/2021, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com 
as condições do respectivo Edital. No horário definido 
no Edital (07:30h), o pregoeiro procedeu inicialmente 
o período de identificação/credenciamento das 
empresas licitantes e seus respectivos represen-
tantes legais, tendo constatado a participação das 
seguintes empresas e seus representantes legais:  
J. M. & FILHOS LTDA. (Melânia Paste Gonçalves) 
e PERUGGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
- ME (Paulo Cezar Peruggia). Ambas as empresas 
licitantes comprovaram, de acordo com o Edital, 
estarem enquadradas como microempresa ou 

empresa de pequeno porte. A partir das 08h00min 
horas, conforme estabelecido no Edital, o pregoeiro 
abriu oficialmente a sessão, comunicando aos 
presentes as regras da licitação, informou-os sobre 
os procedimentos a serem adotados durante a 
sessão pública do Pregão e ressaltou que a ausência 
de qualquer um deles quando da lavratura da ata, 
ao final da sessão pública, implicará na preclusão 
do direito a recurso e na submissão ao disposto 
na ata. Em seguida, foram abertos os envelopes 
de propostas de preços que foram submetidas 
à equipe de apoio para análise de seus conteúdos, 
sendo os preços das propostas escritas apresentadas 
pelas licitantes, registrados fielmente no Sistema 
de Compras e Licitações da PMAB, cujas propostas 
encontram-se devidamente anexadas nos autos do 
processo licitatório.  Prosseguindo com os Trabalhos, 
o Pregoeiro emitiu seu juízo geral e nenhuma empresa 
apresentou manifestação contrária, concordando os 
licitantes com a análise do Pregoeiro, passando-se 
para a etapa de lances verbais na qual foi utilizado o 
disposto no inciso VIII e IX do art. 4º do Regulamento 
de Pregão. Os representantes credenciados tiveram 
a oportunidade de redução dos preços ofertados na 
proposta escrita, estabelecendo os seguintes lances: 
Lote 1 Rodada 0: PERUGGIA CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA lance R$ 9.900,00 e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 2 Rodada 1: J. M. & FILHOS 
LTDA. lance R$ 2.097,00 e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 3 Rodada 1: J. M. & FILHOS LTDA. lance R$ 
19.467,50, Lote 3 Rodada 2: J. M. & FILHOS LTDA. 
lance R$ 18.720,00 e não havendo mais lances para 
o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 4 Rodada 0: J. M. & FILHOS LTDA. lance R$ 
4.000,00 e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 5 
Rodada 1: PERUGGIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
LTDA lance R$ 89.325,00 e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 6 Rodada 1: PERUGGIA CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA lance R$ 29.775,00. totalizando 
este Pregão em R$ 153.817,00, conforme relatórios 
anexos. Encerrada a fase de lances, foram abertos 
os envelopes de documentação das empresas 
vencedoras para verificação do atendimento 
às condições de habilitação exigidas no edital. 
Da análise das documentações apresentadas 
verificou-se que as empresas atenderam ao exigido 
no Edital, inclusive quanto à verificação eletrônica 
das certidões apresentadas, ficando habilitadas 
neste certame. Finalizada a etapa competitiva e 
habilitadas as empresas vencedoras, o Pregoeiro 
declarou vencedoras as seguintes empresas: J. M. 
& FILHOS LTDA. nos lotes 2, 3 e 4 no valor total 
de R$ 24.817,00 (vinte e quatro mil e oitocentos 
e dezessete reais) e PERUGGIA CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA nos lotes 1, 5 e 6 no valor total 
de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), 
conforme relatórios anexos. Não houve manifestação 
de recurso em nenhuma das fases desta sessão, 
motivo pelo qual fica precluso o direito a recurso, 
nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 10.520/02. 
Concluímos os procedimentos relativos ao Pregão 
Presencial nº 017/2021, com base na atribuição 
descrita no inciso IV do art. 3º do Regulamento do 
Pregão, e considerando que: 1) as propostas das 
empresas vencedoras satisfazem às exigências do 
edital; 2) as empresas vencedoras encontram-se 
devidamente habilitadas quanto às documenta-
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