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Vitória, quarta-feira, 09 de Março de 2022

Resultado de Licitação

Águia Branca

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROC. Nº 020485/2021
(RESULTADO DA FASE CLASSIFICATÓRIA)

Aviso de Licitação

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público o
resultado da classificação das propostas comerciais
(Envelope nº 01) apresentadas na Tomada de Preços
em epígrafe: 1ª Classificada - CAJ CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 26.754.495/000138, no valor total de R$ 331.891,01 (trezentos
e trinta e um mil oitocentos e noventa e um reais
e um centavo) e 2ª Classificada - ILUMINERGI
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ Nº
06.222.659/0001-79, no valor total de R$ 343.603,18
(trezentos e quarenta e três mil seiscentos e três
reais e dezoito centavos). Não tendo sido possível
obter junto à todas as licitantes a declaração de
renúncia ao direito de impetrar recurso na fase atual
(de classificação das propostas), nos termos do que
disciplina o Capítulo IX do Edital de Licitação, bem
como, o art. 109, inc. I da Lei 8.666/93, abre-se
o prazo recursal, de 5 (cinco) dias úteis, a contar
do primeiro dia útil subsequente à data da referida
publicação. Os autos ficam desde já com vistas
franqueada.
Afonso Cláudio/ES, em 08 de março de 2022.
Keyla M. Zanetti de Oliveira
Presidente da CPL
Protocolo 812044

Revogação de Licitação
REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
PROC Nº 010190/2021
(www.licitacoes-e.com.br - ID Nº 914310)
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, por
intermédio do Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais, considerando tudo o que consta nos
autos do Processo Administrativo Nº 010190/2021 e
nos termos do que dispõe o art. 49 da Lei Nº 8.666/93,
por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado nos autos,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
DECIDE pela REVOGAÇÃO do procedimento licitatório
em tela, dispensando-se, contudo, a abertura de
prazo para contraditório e ampla defesa já que,
embora tenha tornado o procedimento licitatório
público, não houve homologação e adjudicação do
objeto, não caracterizando assim, lesão ou ameaça
ao direito, entendimento consolidado conforme
julgados de tribunais superiores nesse sentido.
Afonso Cláudio/ES, 08 de março de 2022.
Luciano Roncetti Pimenta
Prefeito Municipal
Protocolo 812050

PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2022
ID: 2022.003E0700001.01.0005
OBJETO: Registro de preços para contratação de
empresa especializada para implantação e operação
de sistema informatizado e integrado de gerenciamento (software), para a gestão dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva da frota
de veículos automotores e máquinas pesadas desta
prefeitura municipal, incluindo serviços mecânicos
em geral, elétricos, lanternagem, pintura, retífica de
motores, alinhamento de direção, balanceamento de
rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros
de óleo e filtros de ar, serviços de guincho, serviços
de borracharia - com fornecimento de peças, pneus,
baterias, produtos e acessórios de reposição, em rede
de estabelecimentos especializados e credenciados,
bem como a aquisição de peças.
Início do acolhimento das propostas: 09/03/2022 às
07h00min.
Abertura da sessão de disputa: 21/03/2022 às
08h00min.
Local de realização: www.portaldecompraspublicas.
com.br
Informações: (27)3745-1357 - e-mail licitacao@prefeituradeaguiabranca.es.gov.br; www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br
Águia Branca, 08/03/2022.
JOÃO BATISTA REGATTIERI
Pregoeiro PMAB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022
ID: 2022.003E0700001.01.006
OBJETO: Locação de veículos.
Início do acolhimento das propostas: 09/03/2022 às
07h00min.
Abertura da sessão de disputa: 22/03/2022 às
08h00min.
Local de realização: www.portaldecompraspublicas.
com.br
Informações: (27)3745-1357 - e-mail licitacao@prefeituradeaguiabranca.es.gov.br; www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br
Águia Branca, 08/03/2022.
JOÃO BATISTA REGATTIERI
Pregoeiro PMAB
PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2022
ID: 2022.003E0700001.01.0007
OBJETO: Registro preços para futura e eventual
aquisição de materiais de construção,
Abertura e julgamento: 23/03/2022 às 08h00min.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede
da Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES ou prefeituradeaguiabranca.es.gov.br.
Informações: (27)3745-1357 ou licitacao@prefeituradeaguiabranca.es.gov.br
Águia Branca, 08/02/2022.
JOÃO BATISTA REGATTIERI
Pregoeiro PMAB
PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2022
ID: 2022.003E0700001.01.0008
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (cestas
básicas).
Abertura e julgamento: 23/03/2022 às 13h00min.
www.amunes.es.gov.br
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