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Vitória, segunda-feira, 22 de Novembro de 2021

Ata Registro de Preço

Atas de Registro de Preços
PP 17/2021

Proc. Nº 012492/2021

Órgão Gestor: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ 
Nº 27.165.562/0001-41.
Validade: O prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços será de 01 (um) ano, contado do dia posterior 
à data da publicação resumida na Imprensa Oficial 
- Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
DOM/ES, vedada a sua prorrogação.
- ARP Nº 96/2021 - MARCOS ANTÔNIO KRUGER ME, 
CNPJ Nº 08.214.451/0001-33:
Item 01: Marmitex G - Valor unitário de R$ 17,25 
(dezessete reais e vinte e cinco centavos).
Item 04: Refeição Comercial - Valor unitário de R$ 
18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos).
- ARP Nº 97/2021 - VALÉRIA BM CORDEIRO 
RESTAURANTE - ME, CNPJ Nº 09.569.318/0001-62:
Item 02: Marmitex M - Valor unitário de R$ 14,70 
(quatorze reais e setenta centavos).
Item 03: Marmitex P - Valor unitário de R$ 13,20 
(treze reais e vinte centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 19 de novembro de 2021.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

Protocolo 751035

Águia Branca

Resultado de Licitação

Ata do Pregão Presencial nº 021/2021, 
Procedimentos Administrativos 3.315/2021; 
3.683/2021; 3.544/2021; 3.549/2021 e 3.530/2021- 
Credenciamento, Análise de Propostas, Lances 
Verbais, Habilitação e Adjudicação. (SEGUNDO 
PRODECIMENTO LICITATÓRIO)
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e vinte 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 através da 
Portaria nº 18.249/2021, de 14 de maio de 2021 
para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao 
Pregão Presencial n.º 019/2021, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS EM BOTIJAS 
DE 13 KG) (ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE), de acordo com as condições 
do respectivo Edital. No horário definido no Edital 
(07h30minh), o pregoeiro procedeu inicialmente 
o período de identificação/credenciamento das 
empresas licitantes e seus respectivos representan-
tes legais, tendo constatado que nenhuma empresa 
compareceu ao certame. A partir das 08h00min, 
depois de constatado que não havia licitantes para 
o presente certame, o Pregoeiro aguardou por mais 
trinta minutos e encerrou a sessão, por ausência de 
licitantes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 
a presente ata que segue assinada pelo Pregoeiro e 

equipe de apoio presentes nesta sessão.
Águia Branca/ES dezenove dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte um.

JOÃO BATISTA REGATTIERI
PREGOEIRO

LEANDRO GODIM CRUZ
EQUIPE DE APOIO

FABIOLA MARTINS CORTELETI
EQUIPE DE APOIO

AUDINES ANGELO
EQUIPE DE APOIO

Protocolo 750672

Adjudicação e/ou Homologação

Ata do Pregão Presencial nº 022/2021, Procedimento 
Administrativo nº 2.576/2021 - Credenciamento, 
Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação 
e Adjudicação - SEGUNDO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO.
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e vinte um, a partir das 09h: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 através da 
Portaria nº 18.249/2021, de 14 de maio de 2021 
para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao 
Pregão Presencial n.º 022/2021, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO E 
REFORMA DE CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DE 
PONTES E ESCADARIAS neste município, de acordo 
com as condições do respectivo Edital. No horário 
definido no Edital (09h30minh), o pregoeiro procedeu 
inicialmente o período de identificação/credencia-
mento das empresas licitantes e seus respectivos 
representantes legais, tendo constatado somente 
a participação da empresa USA CONSTRUTORA 
LTDA. (Ricardo da Crus Rocha), que comprovou, 
de acordo com o Edital, estar enquadrada como 
microempresa. A partir das 10h00min horas, 
conforme estabelecido no Edital, o pregoeiro abriu 
oficialmente a sessão, comunicando aos presentes 
as regras da licitação, informou-os sobre os procedi-
mentos 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, foi aberto o envelope de proposta de preços 
que foi submetida à equipe de apoio para análise de 
seus conteúdos, sendo os preços da proposta escrita 
apresentada pela licitante, registrados fielmente 
no Sistema de Compras e Licitações da PMAB, cuja 
proposta encontra-se devidamente anexada nos 
autos do processo licitatório. Prosseguindo com 
os Trabalhos, o Pregoeiro emitiu seu juízo geral e 
não houve manifestação contrária, concordando o 
representante da empresa licitante 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. O repre-
sentante credenciado teve a oportunidade de redução 
dos preços ofertados na proposta escrita, mas se 
recusou em ofertar lances sob a alegação de que os 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021 às 20:50:53
Código de Autenticação: a205921b


