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Às 08 horas do dia 09 de setembro de 2021, reuniram-se a Pregoeira Municipal deste Órgão, 
GIULIANA ARPINI TOREZANI e Equipe de Apoio, DAYANE SERAFINI SANTANA, VINICIUS DA 
SILVA NETTO e GRASIELI A. R. T. POLESI, designados pela Portaria nº 004/2021, para, em 
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, 
com as alterações da Lei nº 8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº
000060/2021, Processo nº 009042/2021, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE cujo 
objeto é aquisição de materiais para composição de kit natalidade, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

No horário designado para a abertura da sessão, se fizeram presentes as empresas CLOVES E 
JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME e 
RFL COMERCIAL LTDA, com a entrega dos documentos de credenciamento, que foram rubricados 
por todos os presentes.

Após o Credenciamento regular das interessadas e a conferência das declarações, foram recebidos 
os envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" das empresas credenciadas. Seguidamente, foram 
abertos os envelopes "Proposta de Preços" e as propostas conferidas de acordo com as exigências 
do edital e rubricadas pela Pregoeira e pelas interessadas.

Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte: 

Lote 1 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.505,00 (um mil quinhentos e cinco reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 2 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais), 
PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco 
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 3 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta 
reais), PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 4.735,00 (quatro mil setecentos e trinta e 
cinco reais). 

Lote 3 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 4 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 519,00 (quinhentos e 
dezenove reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), CLOVES E 
JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME lance R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 5 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.295,00 (um mil duzentos e noventa e cinco 
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 6 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 3.765,00 (três mil setecentos e 
sessenta e cinco reais), CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME lance R$ 
3.764,00 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais). 
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Lote 6 Rodada 2: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 3.762,00 (três mil setecentos e 
sessenta e dois reais), CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME lance R$ 
3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente. 

Lote 7 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 2.978,00 (dois mil novecentos 
e setenta e oito reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e 
cinco reais). 

Lote 7 Rodada 2: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 2.970,00 (dois mil novecentos 
e setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 8 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME lance R$ 1.885,00 (um mil oitocentos e 
oitenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 9 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais), 
CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME lance R$ 1.130,00 (um mil cento e 
trinta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 10 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 11 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.300,00 (três mil trezentos reais). 

As empresas vencedoras da fase de Lances foram CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME nos lotes 4, 6 e 9 no valor total de R$ 5.407,00, PROTEVILE 
EQUIPAMENTOS EIRELI ME nos lotes 2, 7 e 8 no valor total de R$ 8.480,00e RFL COMERCIAL 
LTDA nos lotes 1, 3, 5, 10 e 11 no valor total de R$ 11.125,00

Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pelas licitantes vencedoras são 
aceitáveis por estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de 
preços constante no processo.

Em seguida procedeu-se à abertura dos envelopes "Habilitação" das empresas vencedoras da Fase 
de Lances, sendo os documentos analisados e rubricados por todos os presentes. Estando a 
documentação de acordo com o exigido no edital, a Pregoeira julgou habilitadas as empresas 
CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME e PROTEVILE EQUIPAMENTOS 
EIRELI ME 

A empresa RFL COMERCIAL LTDA apresentou o Certificado de Regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito 
Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da Empresa, VENCIDOS.
Assim preceitua o Item 9.19 do Edital: "A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada 
vencedora da etapa de lances que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 
fiscais previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à 
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apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data, caso for 
declarada como vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o 
exercício do mesmo direito ou revogar a licitação".

Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, sem oposição de recursos, a Pregoeira 
declarou vencedoras do certame, as empresas CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME, PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME.

As empresas vencedoras dos lotes 01 ao 11, deste procedimento licitatório, deverão 
OBRIGATORIAMENTE apresentar 01 (uma) amostra dos lotes arrematados, no Almoxarifado 
Central da Prefeitura Municipal de Colatina, situado na Av. Champagnat, s/n.º, bairro Marista, 
Colatina-ES, no horário de 07h às 15h, de segunda a sexta-feira, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis após o encerramento da sessão, sob pena de desclassificação.

As embalagens das amostras deverão ser originais do produto, devidamente lacrada e estarem em 
perfeito estado de conservação e identificação. Não será avaliada a amostra que não estiver em sua 
embalagem original ou se a mesma estiver violada. Caso as amostras apresentadas pelas empresas 
vencedoras dos lotes 01 ao 11, não sejam aprovadas pela Comissão formada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, estas serão desclassificadas, e seguidamente serão convocadas a 
segunda classificada para apresentar as amostras, nos mesmos prazos e condições citadas acima. 
As amostras ficarão em posse da Secretaria Municipal de Assistência Social para futuras conferências 
se necessário. As amostras não serão debitadas no quantitativo total do pedido.

A adjudicação do objeto desta licitação ficará vinculada ao Laudo de Avaliação e Aprovação de 
Amostras.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

__________________________
GIULIANA ARPINI TOREZANI
Pregoeira

__________________________
DAYANE SERAFINI SANTANA
Equipe de Apoio

________________________
VINICIUS DA SILVA NETTO 
Equipe de Apoio
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_______________________
GRASIELI A. R. T. POLESI
Equipe de Apoio

Licitantes:

_____________________________________________________
CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

______________________________________
PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME

_____________________________
RFL COMERCIAL LTDA
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