
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

ATA 

Licitação 	Pregão Presencial N°000003/2020 -17/01/2020 - Processo N°014568/2019 

Responsável 	ELILDA MARIA BISSOLI 

Data 	19/02/2020 

Ata de Reabertura da Sessão Pública do Pregão Presencial N 2  003/2020 

Processo N9 014568/2019 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniu-se a 
Pregoeira deste órgão, em exercício, Elilda Maria Bissoli e membros da equipe de apoio, Luciana 

Souza de Araújo e Karina de Paulo Pereira, designadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
mediante Portaria N2 120/2019, para, conforme disposições contidas na Lei Federal N2 
10.520/02, Lei Complementar N2 123/06, Decreto Municipal N2 173/09 e subsidiariamente na 
Lei Federal N9 8.666/93, proceder a reabertura dos trabalhos relativos ao Pregão Presencial N2 

003/2020 - Processo N. 014568/2019, que tem como objetivo a aquisição de 

equipamentos/materiais permanentes (pipoqueira elétrica, cama elástica, gazebo articulado e 
máquina de algodão doce) a serem destinados para o Programa Bolsa Família, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, após suspensão dos trabalhos para recebimento e 
análise das amostra dos produtos ofertados pelas empresas arrematantes, ALPHA COMERCIAL 
DE DIVERSOS EIRELI ME, CAZELE SPORT LTDA EPP e PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 
09936945786, conforme consignado na Ata lavrada dia 17/01/2020. 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 14/02/2020, anexada aos autos. Ato 

contínuo, divulgou os relatórios de avaliação, classificação e desclassificação das amostras, 
emitidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, datados de 27/01/2020 e 13/02/2020, 

acostados aos autos, através dos quais concluiu pela aprovação do que foi ofertado pelas 
empresas ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME, no lote 02 e PATRESLEY DOS SANTOS 

GUELLER 09936945786, nos lotes 01, 03 e 04, por atenderem as especificações mínimas 

descritas no edital de licitação. Após o que, restando atendida todas as exigências que 

nortearam o certame licitatório, a Pregoeira declarou as empresas arrematantes, vencedoras do 
certame, nos itens de competência, conforme segue e relatório anexo: ALPHA COMERCIAL DE 

DIVERSOS EIRELI ME: no item/lote (item 2/lote 2) no valor unitário de R$ 4.040,00 (quatro mil 
quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 4.040,00 (quatro mil quarenta reais), e 

PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786: nos itens/lotes (item 1/lote 1) no valor de R$ 

2.010,00 (dois mil dez reais), (item 3/lote 3) no valor de R$ 2.945,00 (dois mil novecentos e 

quarenta e cinco reais) e (item 4/lote 4) no valor de R$ 1.032,00 (um mil trinta e dois reais), 

perfazendo o valor total de R$ 5.987,00 (cinco mil novecentos e oitenta e sete reais). 

Sequencialmente, ante a ausência de recurso e em conformidade com as disposições contidas no 

art. 49, inc. XX da Lei Federal N° 10.520/02, a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao 
vencedor e informou oportunamente que após homologação do certame pela Autoridade 

competente, o resultado da licitação será publicado no Diário 0 icial dos  
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Licitação 

 

Pregão Presencial ?f' 00000312020 - 17101/2020 - Processo PP 01456812019 

Responsável 	ELILDA MARIA BISSOLI 

Data 	1 19/0212020 

Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES. Nada mais havendo a tratar a Pregoeira deu 

por encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue assinada pela mesma e 
membortb)egipe de apop.., 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000003)2020 - 1710112020 - Processo N ° 014568/2019 

Vencedor 	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

CNPJ 	19.207 25010001-25 

Endereço 	AVENIDA JERONIMO MONTEIRO. 4316- VILA BATISTA - VILA VELHA - ES - CEP: 

Contato 	2733697939 alpha@alpha.emp.br  

item Lote 	1  CodW 1 	Especificação Marca Unidade Quanodade 1 	Unitário 1 	Valor Total 

CAMA ELÁSTICA 
(pula-pula): com rede de proteção em malha 12. colorido. 
resistente. facilidade para reposição de peças: produto 
nacional (preferència), estrutura galvanizada a banho: lona 
de salto em 04 (quatro) cores ou mais: protetor de molas. 1-IENRI 
pirulitos revestidos c/espuma e capa vinilica. escada TRAMPOLI 

00002 	00002 	00020501 	c/degraus largos. de plástico antiderrapante: manual de It 	UN 	 2.00 	2.020.00 	4.040.00 
instruções em português e video de montagem 4023275883 

medida aproximada: 3.10rn de diâmetro: altura do chão até a 
lona 70 cm: impacto 300 kg em média. peso suportado 135 
kg em média: sistema de montagem: por encaixe: 64 molas 
bicónicas (minirno). 

Total do Fornecedor: 4.040,00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°  000003/2020 - 1710112020 - Processo N°  014568/2019 

	

Vencedor 	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786 

CNPJ 	33.015.805/0001 -68 

	

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

	

Contato 	0000000000 psgueller@gmaii.com  

	

item 
j 

Lote 	Código 1  Espeoficeção 	 1 Marca 1 Unidade 1  Quantidade 
j 	

Unitátio 1 Valor Total 

PIPOOUEIRA ELÉTRICA (MÁQUINA DE PIPOCA) 
estrutura em aço mcx: portas e vitimes em vidro 

temperado; panela em aço cromado cltampa em inox gaveta 
de resíduos em aço inox; resistência da panela c/potência 

BRAESIV ............_dda.,.nn. -- 
00001 	00001 00025930 	0V LRW 	Uh1d15, 'Y") 	"°' amunt'auÇo De 

BMPISO 	
UN 	1.00 	2.010.00 	1010,00 

temperatura; iluminação interna e manual em português. 
medidas aproximadas do produto: a x 1 x p: 680 x 360 x 560 
mm. 
peso liquido aproximado: 20 k9. 

GAZEBO ARTICULADO 
dobrável; cobertura em poliéster, película cromada interna; 

estrutura de alumínio, reforçada claço; sistema de fixação 
c/cordas, ganchos e discos para ancoragem; sacola NAUTIKA  

00003 	00003 00025931 	pitransporte. 08703 	UNO 	5.00 	589.00 	2.945.00 
peso aproximado/produto: 11 kg. 
medidas aproximadas: a x  x p: 3.00 x 3,00 x 2.6m-  
Leio: 3.00 x 3.00. 

MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE 
equipamento de alta produção, para uso profissional; 

turbina de 130 mm de diâmetro e capacidade de 4009 de 
açúcar por abastecimento; tampa em policarbonato 

00004 	00004 00025932 	transparente; cuba coletora com medida aproximada de 43 INOVAMAO 	UN 	1.00 	1.032,00 	1.032.00 
cm de diàmetro interno; bivolt automático; gabinete em aço ADSO 

inox polido, com alças laterais; painel de controle completo. 
c/interruptor de emrgência, resist*ncia. controlador de 
temperatura e luz piloto. 

Total do Fornecedor 6.981,00 
Total Geral: 10.021,00 

2 


