
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

ATA 

Licitação 	Pregão Presencial N° 00000612020 - 1310212020 - Processo N° 01546612019 

Responsável KEYLA MONTEIRO ZANETTI DE OLIVEIRA 

Data 	2010212020 

Ata de Reabertura da Sessão Pública do Pregão Presencial N° 00612020 
Processo N° 015466/2019 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniu-se na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, a Pregoeira deste Órgão, Keyla M. Zanetti de 
Oliveira e membros da equipe de apoio, Elilda Maria Bissoli e Luciana Souza de Araújo, designadas pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, mediante Portaria N° 12012019, para, conforme disposições contidas na Lei 
Federal N° 10.520102, Lei Complementar N° 123106 esubsidiariamente na Lei Federal N° 8.666193, 
proceder a reabertura dos trabalhos relativos ao Pregão Presencial N° 00612020 - Processo N°. 
01546612019, que tem como objetivo a aquisição de material permanente e outros (mobiliários, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, após 
suspensão dos trabalhos para recebimento e análise das amostras dos produtos ofertados pelas empresas 
arrematantes do certame, ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME, CASTELAN MOVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - ME, CAZELE SPORT LTDA - EPP, ESTELAR MERCANTILISMO E 
LOGISTICA LTDA - ME, OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, PATRESLEY DOS SANTOS 
GUELLER 09936945786 e R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP, conforme consignado na Ata lavrada dia 
1310212020. A Pregoeira iniciou a presente Sessão Pública registrando a ausência de todos os 
representantes das empresas licitantes participantes e que as mesmas foram convocadas para a 
reabertura da Sessão Pública através de e-mail enviado para o endereço eletrônico informado no Cadastro 
de Fornecedores deste Município, conforme cópia da mensagem datada de 1910212020, anexada aos 
autos. Ato contínuo, divulgou o relatório de avaliação de amostra emitido pela Secretaria Municipal de 
Educação, datado de 1810212020, através do qual concluiu pela classificação dos produtos ofertados pelas 
empresas: ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME: no lote 13, CASTELAN MOVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - ME: nos lotes 01 e 03, CAZELE SPORT LTDA - EPP: nos lotes 04, 09 e 
10, ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA - ME: nos lotes 02 e 06, OFFICE MAIS MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA: no lote 12, PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786: nos lotes 
08 e 11 e R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP: nos lotes 05 e 07, por atenderem as especificações mínimas 
exigidas do edital de Pregão Presencial em epígrafe. Após o que, restando atendidas todas as exigências 
que nortearam o certame licitatório a Pregoeira declarou as mesmas, vencedoras do certame, nos 
itens/lotes de competência, conforme segue: ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME, no item 
13/lote 13, no valor total de R$ 14.440,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta reais); CASTELAN 
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - ME, nos itens/lotes: item 1/lote 1, no valor de R$ 11.855,00 
(onze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) e (tem 3/lote 3, no valor de R$ 2.568,00 (dois mil quinhentos 
e sessenta e oito reais), perfazendo o valor total de R$ 14.423,00 (quatorze mil quatrocentos e vinte e três 
reais); CAZELE SPORT LTDA - EPP, nos itens/lotes: item 4/lote 4,no valor de R$ 2.962,50 (dois mil 
novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), (tem 9/lote 9, no valor de R$ 5.397,00 (cinco mil 
trezentos e noventa e sete reais) e (tem 10/lote 10, no valor de R$ 697,90 (seiscentos e noventa e sete 
reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.057,40 (nove mil cinquenta e sete reais e 
quarenta centavos); ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA - ME, nos itens/lotes: (tem 2/11ote 
2, no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) e item 6111ote 6, no valor de R$ 4.764,00 
(quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais), perfazendo o valor total de R$ 8.124,00 (oito mil cento e 
vinte e quatro reais); OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA: no (tem/lote 12/lote 12, no valor 
total de R$ 10.716,00 (dez mil setecentos e dezesseis reais); PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 
09936945786, nos itens/lotes: item 8/lote 8, no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil oitenta reais) e item 
11/11ote 11, no valor de R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 
10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais) e R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP, nos (tens/lotes: item 
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5/lote 5; no valor de R$ 3.228,00 (três mil duzentos e vinte e oito reais) e item 711ote 7, no valor de R$ 
6.465,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 9.693,00 (nove mil 
seiscentos e noventa e três reais). Sequencialmente, ante a ausência de recurso e em conformidade com 

as disposições contidas no art. 42,  inc. XX da Lei Federal N 9  10.520/02, a Pregoeira adjudicou o objeto da 
licitação aos vencedores, bem como informou que após homologação do certame pela Autoridade 
competente, o resultado da licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo - DOM/ES. Finalmente, nada mais havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a presente 
Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue assinada pela mesma e membros da equipe de apoio. 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00000612020 - 13/0212020 - Processo N° 01546612019 

Vencedor 	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 

CNPJ 	01.260.37410001-09 

Endereço 	RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECILIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147511 

Contato 	2733365451 2732866025 rfidistribuidora@bol.com.br  

ítem Lote 1  Código 	Especificação 	 Marca Unidade Quantidade 	Unitário 1  Valor Total 

CADEIRA PARA REFEIÇÃO - BEBÉ. 
indicada para bebês de até 15 kg. permite aproximação a 

mesa de refeição. design moderno, possui fechamento 
compacto com armazenamento em pé.caracteristicas; 
assento e encosto acolchoado e removivel em plástico 
laminado bandeja removível com 3 posições de regulagem 	

T 
00005 00005 00016990 cinto de segurança de 5 pontos cinto de segurança com 2 	BABY/BAM UN 	12,00 	269,00 	3.228,00 

regulagem de altura estrutura em plástico injetado de alta 	 BINI 
resistênciapermite aproximação à mesa de refeição. possui 
duas posições de regulagem do cinto vertical de segurança. 
possui antiderrapantes em suas pernas fácil para montagem 
certificado pelo inmetro. medidas; a 104 cm  169 cm x c 83 
cmpeso; 5,4 kg 

VENTILADOR DE TETO 
potência: 130w, rotação máxima: 180 a 460 rpm, contendo 3 
pás em mdf na cor branco, pintura eletrostática, área de 
ventilação: 20 m 2, voltagem: 127v ou 220v, sem lustre, 
controle de velocidade: rev 2t (exaustão e ventilação) 
garantia 12meses 

00007 00007 00000032 	informações técnicas: modelo: universal bi-volt: automático 
detalhes: 3 níveis de velocidade, 3 níveis de intensidade da 
lâmpda e reversão do ventilador. timer de lâmpadas: 
15,30,60,120 e 180min timer de ventilador: 15,30,60,120 e 
180min alcance: lOm potência (max): -lâmpada: 150w 
(127v) e 300w (220v) -ventilador: 200w (127v) e 400w 
(220v) 

VENTISOL 
LUSTRE/WI UN 	25,00 	258,60 	6.465,00 

ND/BR 

Total do Fornecedor: 9.693,00 

1 
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N °  00000612020 - 13/0212020 - Processo N °  015466/2019 

Vencedor ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME 

04.008.52410001-80 

RODOVIA LEVI TEIXEIRA LIMA,, 902 - PARQUE INDUSTRIAL LEVI TEIXEIRA LIMA - BARRA DE SAO FRANCISCO - ES 

2737561728 	moveisartflex@bol.com.br  

CNPJ 

Endereço 

Contato 

[tem Lote 
( 	

Código  
( 	

Especificação 1 	Marca Unidade Quantidade 1 	Unitário Valor Total 

ARMARIa DE MADEIRA 02 PORTAS MÉDIO 
quatro prateleiras formando cinco vãos iguais,com painéis 
laterais, tampo superior, tampo inferior, confeccionado em 
mdf nacor cinza cristal, acabamento em perfil, bordas pvc 

00013 	00013 00000033 	na cor cinza, puxadores e chaves (chaves com cópia), ARTFLEXIA 	
UN 	20,00 	722,00 	14.440,00 

dimensões do armário (medida nos painéis laterais): 1920 MT-45 

mm altura 900 mm de largura 450 mm de profundidade 
rodapés em tubo de aço metalon 20x30 mm com sapatas 
niveladoras. 

Total do Fornecedor: 14.440,00 
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00000612020 - 1310212020 - Processo N° 015466/2019 

Vencedor CAZELE SPORT LTDA EPP 

30.579.57710001-60 

AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 308- VILA RICA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 2930108C 

2835215108 	zeleaI2008@hotmaiI.com  

CNPJ 

Endereço 

Contato 

Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

CONJUNTO REFEITORIO 
infantil conjunto de refeitório infantil com encosto - tamanho 
infantil, composto de 1 mesa e 2 bancos na cor branco, 
mesa e banco confeccionado em mdf 18mm revestido em 
laminado melaminico com bordas do tampo em pvc tipo t, 
texturizado na superfície inferior com lâminas de madeira, 
acabamento com aplicação de selador para madeira seguida 
de verniz, mesa medindo aproximadamente 2.00 m x 0,70 m 
x 0,018m, banco com encosto medindo aproximadamente 
2.00 m x 0,30 m x 0,018 m, estrutura em tubo de aço 

00004 	00004 00007606 	
SIMEN CJ 	 3,00 	987,50 	2.962,50 

secção retangular 20mm x4psc 
1 ,5mm (chapa 16), suportes de fixação do tampo em chapa 
de aço de 1 ,9mm de espessura (chapa 14), com dimensões 
aproximadamente 35mm x 25mm, soldados à estrutura, 
pintura em tinta epóxi pó eletrostática, brilhante, fechamento 
de topo e sapatas com ponteiras de polipropileno copolímero 
injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe na cor 
preta, altura aproximada da mesa: 50 cm, altura aproximada 
do banco com encosto: 30 cm. 

CADEIRA GIRATORIA 
secretaria courvim, confeccionada em espuma injetada 
5mm com assento e encosto em courvin cor preta, sem 
costura, base pistão à gás com rodízios, com duplo giro em 
poliuretano e com esfera de aço na parte interna do 

00009 	00009 00016789 	rodízios. assento confeccionado em compensado de 14 mm 	LORENZZQ UN 	15,00 	359,80 	5.397,00 
de espessura arredondada e para baixo como determina a 
nrl7, medindo aproximadamente 490mm x 520mm x 400mm 
(1 x p x a), dotada de mecanismos amortecedor e regulador 
do assento de altura milimétrico à gás e de profundidade 
com alavanca e regulagem vertical e horizontal 

MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 
medindo 2,40 x 1,20 mt confeccionado madeira mdp bp de 

00010 	00010 00025946 	25mm espessura revestido laminado melamínico cor cinza, 	LORENZZO UN 	 1,00 	697,90 	697,90 
retaguarda em mdp bp 18mm espessura cor cinza, pés em 
aço oblongo com pintura eletrostática na cor preta 

Total do Fornecedor: 9.057,40 
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00000612020 - 1310212020 - Processo N°  01546612019 

	

Vencedor 	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA - ME 

CNPJ 	04.613.50810001-16 

	

Endereço 	AVENIDA LEOPOLDINA, 35, 35 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29146430 

	

Contato 	2730730480 	estelar.vixterra. com . br 

	

Ítem Lote 	Código J Especificação 	 Marca Unidade Quantidade 	Unitário f Valor Total 

TATAME - TAPETE E.V.A. 50 X 50 X 3 CM 
produzido em e.v.a. de alta qualidade e com densidade 
adequadas para garantir a segurança e o conforto do 

00002 00002 00007628 	usuário, com sistema avançado de absorção de impacto, o 	EVAMAX 
- 	UN 	96,00 	35,00 	3.360,00 

tatame possuí material que o permite retornar rapidamente 	ENC 

ao seu formato original após ser pressionado, evitando 
ondulações na superfície. 

BERÇO AMERICANO INFANTIL 
americano infantil cor branco, estrutura em mdp 15 mm; 
longarinas em mdp (1299mm x 26mm x 45mm) e palitos mdp 
(565mm x 35mm x 15mm); travessa de madeira maciça 1302 
x 45 x 22 mm; estrado de madeira pinus 6 mm; mosquiteiro 	BATROL 

00006 00006 00023132 	em ferro de 5 mm revestido com plástico; acabamento em uv 	INOCENCI 	UND 	12,00 	397,00 	4.764,00 

descrição do tamanho altura: 90,5 cm largura: 80,5 cm 	 A 

profundidade: 133 cm tipo de pé fixo ideal para colchões 
berço (convencional), sem prateleiras material da estrutura 
mdp 

Total do Fornecedor: 8.124,00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00000612020 - 1310212020 - Processo N°015466/2019 

Vencedor J OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

CNPJ 	32.787.17610001-21 

Endereço 	AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1356- LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 

Contato 	L2731 511100 	officemaisIicitacaogmaiI.com  

item Lote 	Código 	Especificação 	 Marca Unidade Quantidade 	Unitário Valor Total 

NICHO EM MDF - COM 15MM DE ESPESSURA 
00012 00012 00023328 	contendo 09 vãos, medindo 35 x 35 cm, com laterais e 	 OFFICE - 	UND 	12,00 	893,00 10.716,00 

tampo 30 mm rodapé em mdf umtrapremium branco. 

Total do Fornecedor: 10.716,00 

1  /~~ 
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Pregão Presencial N° 000006/2020 - 1310212020 - Processo N°  01546612019 

Vencedor 	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786 

CNPJ 	33.015.80510001-68 

Endereço 	RUA TV AVELINO PIO DA TRINDADE, S/N - MORRO DO QUEROSENE - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	0000000000 	psgueIIergmaiI.com  

[tem 1 Lote  ( Código  f Especificação 	 Marca (Unidade I Quantidade  ( 	Unitário 1 Valor Total 1 
QUADRO BRANCO 
quadriculado 120x150 cm, em laminado melamínico 
quadriculado para escrita com marcador especial para 
quadro branco. apagável a seco com flanela macia ou 
apagador com base em feltro. o laminado por ser 
quadriculado facilita a escrita e desenhos gráficos, 

00008 00008 00015259 	planilhas, etc. fabricado com matéria prima adequada a 
proporcionar um quadro ecônomico. escrita suave, laminado 
melamínico branco, quadriculado 5x5cm. chapa de fibra de 
madeira 3mm. moldura alumínio frizado, natural 13mm frente 
x 12mm espessura, cantos retos. suporte para apagador em 
alumínio 25cm. ganchos para fixação na parede 

COZINHA PLANEJADA 
composta por balcão 01 e 02: balcão 01: balcão de pia em 
mdf ultra premium 18mm, na cor branca seis portas com 
puxadores em alumínio perfil 6114t anodizado 01 prateleira 
interna com as seguintes medidas 2,17 x 0,68 x 0,32 
cxaxp) balcão 02: 01 balcão em mdf ultra premium 18mm, na 

00011 00011 00025947 	cor branca com puxadores em alumínio perfil 6114t 
anodizado 01 prateleira interna com as seguintes medidas 
4,83x0,68x0,80 cxaxp) contendo 1 balcão gaveteiro com 04 
gavetas largura 50 cm 1 balcão 04 portas com prateleiras 
interna largura 1.65 1 balcão gaveteiro com 4 gavetas 
largura 78 cm 1 balcão 4 porta com 01 prateleira interna na 
largura 1.90 cm 

CORTIART UN 	 8,00 	510,00 	4.080,00 
E2384 

AMBIENTES 
JG 	 1,00 	6.840,00 	6.840,00 

E2090 

Total do Fornecedor: 10.920,00 
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Vencedor 	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME 

CNPJ 	08.849.62110001-56 

	

Endereço 	RUA PADRE FRANCISCO, 690 - CENTRO - VILA VALERIO - ES - CEP: 29785000 

	

Contato 	2737281916 	castelarlicitacoes@hotmail.com  

	

[tem f Lote 	Código 	Especificação 	 Marca f Unidade Quantidade 	Unitário Valor Total 

PLAYGROUND COLORIDO 
composição: polietileno de média densidade (material não 
tóxico e reciclável), polietileno pigmentado (colorido), com 
aditivo uv que garante a coloração original mesmo que 
exposto ao tempo, cordas de nylon trançadas e de alta 
resistência, tubos pintados com pintura eletrostática, com 
dimensões aproximada de: 320 x 390 x 230 cm. 
acompanhado do manual de montagem. 
contendo: 
- balanço para 2 crianças (com 2 assentos ou 1 assento e 
1 cadeirinha) 
- assento com laterais levemente elevadas e arredondadas 
- superfície do assento com 2 tiras porosas antiderrapantes 
- assento com 2 sulcos na parte inferior para passagem de 
cordas 
- assento com 2 furos em cada lateral para passagem de 
cordas 
- cadeirinha com barra de segurança, com encaixe para as 
mãos 
- barra de segurança que se levanta para facilitar o acesso 
da criança á cadeira 
- cinto de segurança vertical, que evita que a criança 
escorregue por baixo da barra de segurança 
- cadeirinha com apoio para as costas 
- 2 abraçadeiras utilizadas para fixação em cada balanço 
- cordas 	 FRESO 

	

00001 00001 00023356 	- 5 tubos metálicos com pintura eletrostática 	 MILLEWIIJM UND 	1,00 11.855,00 11.855,00 
- 2 tirantes inferiores sem nenhum formato de bicho, em 	 2020 

polietileno rotomoldado, com encaixe para os tubos 
metálicos e local para fixação no chão (se desejado) 
através de parafusos (não fornecidos) 
- 2 capas de cobertura em plástico na junção dos tubos 
- tubos com as extremidades superiores achatadas para 
possibilitar a montagem através de 4 parafusos em cada 
ponta 
- 1 plataforma com altura de Im do chão 
- 1 escada 
- 1 rampa de escorregador reto 
- 1 poste/escada com degraus alternados 

- 1 telhado 
- 8 postes plásticos (4 superiores e 4 inferiores) para 
revestimento dos tubos metálicos 
- 4 protetores superiores laterais 
- 4 tubos metálicos de sustentação 
- compacto playground com atividades proporcionadas por 
1 escada tradicional 
- 1 escada de degraus alternados 
- 1 rampa de escorregador reto ligados através de 2 
conectores plásticos ao balanço criança que contém 5 
tubos metálicos com pintura eletrostática 





Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO. 

Pregão Presencial N °  00000612020 - 1310212020 - Processo N° 01546612019 

Vencedor 	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME 

CNPJ 	08.849.62110001-56 

Endereço 	RUA PADRE FRANCISCO, 690 - CENTRO - VILA VALERIO - ES - CEP: 29785000 

Contato 	2737281916 	castelarlicitacoes@hotmail.com  

- 2 tirantes inferiores sem nenhum formato de bicho, em 
polietileno rotomoldado com encaixe para os tubos metálicos 
e local para fixação no chão (se desejado) através de 
parafusos (fornecidos) 
- 2 capas de cobertura em plástico da junção dos tubos e 
tubos com as extremidades superiores achatadas para 
possibilitar a montagem através de 4 parafusos em cada 
ponta. todas essas peças são encaixadas numa plataforma 
que é sustentada por 4 postes e coberta por 1 telhado em 
plástico rotomoldado 
- piscina de bolinhas composta por 4 paredes e 1 rede 
instalados sob a plataforma do centro de atividades. 

CABIDEIRO EM MDF - COMI 5MM DE ESPESSURA 
15 mm medindo 02 metros, contendo 06 suportes/ganchos, 	PLANEJAR 

00003 00003 00025945 	para mochila com intervalo de 30 cm de distancia, fabricado 	MOVEIS 	UN 	24,00 	107,00 	2.568,00 
em alumínio com design infantil possuindo cantos 	 2019 

arredondados 

Total do Fornecedor: 14.423,00 

Total Geral: 77.373,40 
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