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de Máquinas, Nível I, Padrão “F”, pelo Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de 
julho de 2021, data do requerimento, conforme 
determina o artigo 42 da Lei nº 3.297, de 
09/04/2010, Lei nº 3.963, de 28/08/2015 e Lei 
nº 4.151, de 21/12/2017.

Aracruz/ES, 14 de dezembro de 2021.

SÔNIA MARTA SCARPATI
Presidente do IPASMA

Protocolo 764853

Licitações

Prefeituras

Afonso Cláudio

Adjudicação e/ou Homologação

Homologação
Pregão Eletrônico Nº 34/2021 - Portal de Compras 

Públicas ID Nº 153349
Proc. Nº 002925/2021

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites 
legais, principalmente as regras do Decreto Federal 
Nº 10.024/19, da Lei Complementar Nº 123/06 e 
subsidiariamente da Lei Federal Nº 8.666/93, bem 
como após desclassificação da empresa Made Info 
Serviços Ltda - ME nos Lotes 17, 21, 22, 25, 28, 
29, 52 e 53  HOMOLOGO o resultado atualizado do 
Pregão em epígrafe em favor das vencedoras/adju-
dicatárias:

BRASIDAS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 20.483.193/0001-
96, nos Lotes: 25 (fogão de piso 4 bocas), no valor 
unitário e total de R$ 924,99 (novecentos e vinte e 
quatro reais e noventa e nove centavos), 26 (fogão 
de piso 4 bocas), no valor unitário de R$ 924,99 
(novecentos e vinte e quatro reais e noventa e 
nove centavos) e total de R$ 5.549,94 (cinco mil 
quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e 
quatro centavos), 27 (fogão industrial com forno 6 
bocas), no valor unitário de R$ 2.222,22 (dois mil 
duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) 
e total de R$ 19.999,98 (dezenove mil novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e oito centavos), 30 
(freezer horizontal com 02 portas), no valor unitário 
e total de R$ 3.173,89 (três mil cento e setenta e 
três reais e oitenta e nove centavos), 34 (geladeira/
refrigerador com capacidade de 300 litros), no valor 
unitário de R$ 3.179,99 (três mil cento e setenta e 
nove reais e noventa e nove centavos) e total de 
R$ 6.359,98 (seis mil trezentos e cinquenta e nove 
reais e noventa e oito centavos), 37 (lavadora alta 
pressão), no valor unitário e total de R$ 540,67 
(quinhentos e quarenta reais e sessenta e sete 
centavos), 39 (liquidificador industrial), no valor 
unitário de R$ 415,79 (quatrocentos e quinze reais 

e setenta e nove centavos) e total de R$ 3.326,32 
(três mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois 
centavos), 49 (purificador refrigeradorado), no valor 
unitário de R$ 795,28 (setecentos e noventa e cinco 
reais e vinte e oito centavos) e total de R$ 5.566,96 
(cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e 
noventa e seis centavos), 50 (refrigerador 382 litros 
duplex), no valor unitário de R$ 3.499,99 (três mil 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 
nove centavos) e total de R$ 31.499,91 (trinta e um 
mil reais e quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e um centavos) e 52 (ventilador de coluna 
6 pás), no valor unitário de R$ 195,07 (cento e 
noventa e cinco reais e sete centavos) e total de R$ 
1.170,42 (um mil cento e setenta reais e quarenta e 
dois centavos);

GRILLINOX SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS EM AÇO 
INOX LTDA - ME, CNPJ Nº 35.544.433/0001-02, no 
Lote 28 (forno microondas), no valor unitário de R$ 
740,00 (setecentos e quarenta reais) e total de R$ 
3.700,00 (três mil e setecentos reais);

JONATHAN DE BRITO ALVES ELER, CNPJ Nº 
32.525.359/0001-79, nos Lotes: 07 (armário MDF), 
no valor unitário de R$ 801,37 (oitocentos e um 
reais e trinta e sete centavos) e total de R$ 1.602,74 
(um mil seiscentos e dois reais e setenta e quatro 
centavos), 08 (armário em aço com 02 portas), no 
valor unitário de R$ 801,37 (oitocentos e um reais 
e trinta e sete centavos) e total de R$ 15.226,03 
(quinze mil duzentos e vinte e seis reais e três 
centavos) e 10 (bebedouro industrial de chão), no 
valor unitário de R$ 2.220,67 (doi mil duzentos e 
vinte reais e sessenta e sete centavos) e total de R$ 
33.310,05 (trinta e três mil trezentos e dez reais e 
cinco centavos);

LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 
Nº 38.108.516/0001-27, no Lote 11 (cadeira de 
escritório giratória com braço), no valor unitário 
de R$ 868,92 (oitocentos e sessenta e oito reais e 
noventa e dois centavos) e total de R$ 11.295,96 
(onze mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa 
e seis centavos);

MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ Nº 
21.344.057/0001-88, no Lote 38 (liquidificador 2 
litros), no valor unitário de R$ 242,00 (duzentos e 
quarenta e dois reais) e total de R$ 1.210,00 (um mil 
duzentos e dez reais);

MEIRA COM E SERV EIRELI ME, CNPJ Nº 
28.429.282/0001-66, nos Lotes: 03 (armário), 
no valor unitário de R$ 1.112,77 (um mil cento e 
doze reais e setenta e sete centavos) e total de R$ 
10.014,93 (dez mil e quatorze reais e noventa e 
três centavos), 04 (armário arquivo suspenso em 
madeira), no valor unitário de R$ 1.043,00 (um 
mil e quarenta e três reais) e total de R$ 2.086,00 
(dois mil e oitenta e seis reais) e 46 (mesa redonda 
para reunião), no valor unitário e total de R$ 760,00 
(setecentos e sessenta reais);

VITOFLEX FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ Nº 08.379.450/0001-
49, nos Lotes: 05 (armário baixo), no valor unitário 
de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) e 
total de R$ 4.192,00 (quatro mil cento e noventa 
e dois reais), 13 (cadeira diretor giratória com 
braço em “T”), no valor unitário de R$ 496,00 
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(quatrocentos e noventa e seis reais) e total de 
R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais), 
14 (cadeira executiva fixa), no valor unitário de 
R$ 312,00 (trezentos e doze reais) e total de R$ 
3.120,00 (três mil cento e vinte reais), 15 (cadeira 
giratória com braços “T” reguláveis), no valor 
unitário de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco 
reais) e total de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos 
e noventa reais), 16 (cadeira modelo ISO fixa), no 
valor unitário de R$ 203,00 (duzentos e três reais) e 
total de R$ 13.601,00 (treze mil e seiscentos e um 
reais), 17 (cadeira secretária sem braço), no valor 
unitário de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove 
reais) e total de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e 
noventa eais), 24 (estante em aço), no valor unitário 
de R$ 611,00 (seiscentos e onze reais) e total de 
R$ 4.888,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito 
reais), 32 (gaveteiro em madeira MDF), no valor 
unitário e total de R$ 749,00 (setecentos e quarenta 
e nove reais), 33 (gaveteiro em madeira MDF na cor 
cinza), no valor unitário de R$ 529,50 (quinhentos 
e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e total 
de R$ 10.590,00 (dez mil quinhentos e noventa ), 
42 (mesa de reunião semi oval), no valor unitário e 
total de R$ 1.690,00 (um mil seiscentos e noventa 
reais), 43 (mesa em L suporte CPU, gaveteiro e 
teclado), no valor unitário de R$ 1.631,00 (um mil 
seiscentos e trinta e um) e total de R$ 35.882,00 
(trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais), 
44 (mesa escritório), no valor unitário de R$ 529,00 
(quinhentos e vinte e nove reais) e total de R$ 
3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais) 
e 45 (mesa para gaveteiro), no valor unitário de R$ 
514,00 (quinhentos e quatorze reais) e total de R$ 
6.168,00 (seis mil cento e sessenta e oito reais).

Observação: Os Lotes 01, 06, 09, 18, 20, 23, 35, 36, 
40 e 47 ficaram Desertos e os Lotes 02, 12, 19, 21, 
22, 29, 31, 41, 48, 51 e 53 restaram Fracassados.

Afonso Cláudio/ES, em 13 de dezembro de 2021.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal - Afonso Cláudio/ES

Protocolo 765155

Águia Branca

Resultado de Licitação

ATA DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTA DE PREÇOS
Procedimento Licitatório Modalidade Convite nº 
010/2021
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e vinte e um, às nove horas, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - C.P.L., da Prefeitura 
Municipal de Águia Branca, com sede na Rua Vicente 
Pissinatti, nº 71 - centro, Águia Branca - Estado do 
Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação, designada através da Portaria nº 
Portaria nº 18.250/2021 de 14 de maio de 2021, 
composta pelos membros Adenilton Menini Perusini, 
Ronny Valter Pozzatti, Reginaldo Quiuqui e Luzia 
Pirovani de Andrade, sob a presidência do primeiro e 
secretariada pelo segundo, procederem à abertura e 
julgamento dos envelopes contendo as propostas de 
preços, referente ao processo licitatório modalidade 
CONVITE Nº 010/2021, processo administrativo nº 

4.025/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE A 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL / 
ARQUITETURA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS E OUTROS DOCUMENTOS, REFERENTE 
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NO MUNICÍPIO DE 
ÁGUIA BRANCA - ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS NO ANEXO I DESTE CONVITE, de acordo 
com as condições do respectivo Convite. A Comissão 
Permanente de Licitação atestou a participação 
das seguintes empresas: ACORA CONSTRUÇÕES E 
SERVICOS EIRELI, SCHIMIDT CONSTRUTORA E IN-
CORPORADORA LTDA. e VIX PRIME PRODUCOES 
E SERVICOS EIRELI. Nenhumas das empresas 
licitantes estavam representadas nesta sessão. A 
presidente da CPL comunicou aos presentes que 
nenhuma interposição de recurso foi apresentada, 
conforme estabelecido na Ata da sessão anterior. 
À hora marcada, iniciaram-se os trabalhos com a 
abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE 
PREÇOS e após minuciosa análise, verificou-se que 
as empresas licitantes apresentaram suas propostas 
correlatas com o objeto do Convite supracitado, 
sendo registrados nesta Ata os seguintes preços 
totais por ordem de classificação: 1º) SCHIMIDT 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - R$ 
150.000,00; 2º) ACORA CONSTRUÇÕES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 151.000,00; 3º) VIX PRIME PRODUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 152.500,00.  Dando pros-
seguimento aos trabalhos, passou-se a fazer a 
verificação da cotação de preços e esta comissão 
licitante julgou vencedora a empresa SCHIMIDT 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., pelo 
valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais), conforme relatórios anexos e planilhas 
de preços anexadas nos autos. Prosseguindo com 
os trabalhos, a presidente da CPL solicitou que após 
a lavratura da presente ata, a mesma fosse levada 
ao conhecimento das empresas licitantes, tendo em 
vista que nenhuma delas estava representada nesta 
sessão, abrindo automaticamente o prazo legal 
de dois dias úteis, para possíveis interposições de 
recursos, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e, 
depois de transcorrido o prazo recursal, sem haver 
interposição de recursos, ordenou que fossem os 
autos levados à apreciação da Douta Assessoria 
Jurídica para parecer e, posteriormente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal para possíveis 
atos homologatórios e adjudicatórios. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, após a 
leitura e aprovação da ata, a qual vai assinada pelos 
membros da CPL, presentes ao ato.

ADENILTON MENINI PERUSINI
Presidente CPL

RONNY VALTER POZZATTI
Secretária CPL

REGINAL DO QUIUQUI
Membro CPL

LUZIA PIROVANI DE ANDRADE
Membro CPL

Protocolo 764599
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