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Vitória, terça-feira, 13 de Dezembro de 2022

condições e especificações constantes do Edital e 
Anexos, que estão disponíveis nos sites: www.portal-
decompraspublicas.com.br, WCompras ID N° 214520.  
e www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitação.
- Acolhimento das Propostas no sistema eletrônico a 
partir de: às 08:00 horas do dia 13/12/2022.
- Limite de Acolhimento das Propostas: às 08:00 horas 
do dia 23/12/2022.
- Abertura das Propostas e Início da Sessão Pública: às 
08:01 minuto do dia 23/12/2022.
Mais informações através do tel. (27) 3735.4005 ou 
e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 12 de Dezembro de 2022.
Adrielli Moreira Barcellos

Pregoeira
Protocolo 983658

Resultado de Licitação

RESULTADO - CARTA CONVITE Nº 001/2022
PROC. Nº 23722/2022

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, após 
o julgamento das propostas comerciais e documentos 
de habilitação, o resultado da Carta Convite em  
epígrafe: Classificadas/Habilitadas: ALP Projetos e 
Serviços LTDA, CNPJ Nº 40.683.986/0001-66, no 
valor total de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos 
reais), MEO Engenharia e Construções LTDA, CNPJ Nº 
31.172.314-0001-03, no valor total de R$ 20.400,00 
(vinte mil e quatrocentos reais) e L F Arquitetura e 
Egenharia LTDA, CNPJ nº 09.053.479/0001-07 no 
valor totral de R$ 24.157,50 (vinte quatro mil, cento 
e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Vencedora: 1ª Classificada/Habilitada - ALP Projetos e 
Serviços LTDA, no valor total de R$ 18.200,00 (dezoito 
mil e duzentos reais), por apresentar o menor valor 
total e por atender à todas as exigências habilitatórias. 
Fica desde já, os autos com vistas franqueada. Não 
havendo interposição de recurso ou sendo o mesmo 
improvido, serão adotadas as providências cabíveis 
quanto a homologação e adjudicação do objeto pela 
Autoridade Competente à vencedora.

Afonso Cláudio/ES, em 09 de dezembro de 2022.
Adrielli Moreira Barcellos

Presidente da CPL
Protocolo 982981

Ata Registro de Preço

Atas De Registro De Preços - PE Nº 48/2022 - 
Wcompras Id Nº 206428
Proc. Nº 009826/2022

Cidades (Id): 2022.001e0700001.02.025

Órgão Gestor: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ 
Nº 27.165.562/0001-41.

Objeto: Registro de Preços de uniformes para os 
servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos.
Validade: O prazo de vigência dessa Ata de Registro 
de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior 
à data de sua publicação na Imprensa oficial, vedada 
a sua prorrogação.

- Ata 105/2022 - DSP CONFECÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 11.550.122/0001-97

 

Lote Objeto Valor Arrematado  
01 Camisa No Tecido Brim Sarja Pesadope-

letizado (100% Algodão), na cor laranja, 
manga curta, com reflexivo verde (8 cm) e 
sobrepondo a este, reflexivo prata (5 cm), 
nas bordas das mangas e em volta da 
cintura. Gola do tipo italiana, silk ou pintura 
nas costas na cor preta com os dizeres: 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio e 
abaixo o nome da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, um bolso 
na parte da frente do lado esquerdo 
com brasão do Município (colorido) com 
dizeres PMAC/logo do Município abaixo 
do brasão em silk ou pintura na cor preta, 
nos tamanhos P, M, G, GG,G1.

R$ 17.104,50

 

05 Calça Jeans com Strech, modelo 
tradicional, lavagem amaciado com dois 
bolsos na parte de trás, dois bolsos na 
parte da frente, nos tamanhos 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

R$ 396,00
 

- Ata 106/2022 - FOCO CRIAR E INOVAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
E CONFECÇÕES RIRELI - ME
CNPJ Nº 33.468.849/0001-43

Lote Objeto Valor Arrematado  
02 Calça no tecido brim pesado (100% 

algodão), na cor laranja, com elástico 
atras, fecho em ziper e botão, dois bolsos 
na parte da frente e dois bolsos na parte 
de trás, com reflexivo verde (8 cm) e 
sobrepondo a este, reflexivo prata (5 cm), 
na altura de meia canela, nos tamanhos 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

R$ 17.780,00

 

03 Camisa no tecido brim sarja pesadopele-
tizado (100% algodão), na cor azul Royal, 
manga curta, com reflexivo verde (8 cm) e 
sobrepondo a este, reflexivo prata (5 cm), 
nas bordas das mangas e em volta da 
cintura. Gola do tipo italiana, silk ou pintura 
nas costas na cor preta com os dizeres: 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio e 
abaixo o nome da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, um bolso 
na parte da frente do lado esquerdo 
com brasão do Município (colorido) com 
dizeres PMAC/logo do Município abaixo 
do brasão em silk ou pintura na cor preta, 
nos tamanhos P, M, G, GG, G1

R$ 7.840,00

 

04 Camisa social em versat, misto algodão 
com poliéster, na cor cinza manga curta, 
gola tipo colarinho com fechamento 
em botão, bolso do lado esquerdo com 
bordado com brasão do Município de 
Afonso Cláudio e escrito abaixo Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
nos tamanhos P, M, G, GG, G1, G.

R$ 450,00

 

Afonso Cláudio/Es, 06 de dezembro de 2022.

Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal

Protocolo 982823
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