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Vitória, terça-feira, 21 de Dezembro de 2021

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO    PARA REGISTRO DE 

PREÇOS
Nº 069/2021

Processo nº 4.114/2021
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA 
GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,  devidamente 
homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 
8.666/93.
Empresa vencedora:
EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA:
Item 01: valor total de R$ 9.840,00

Piúma, 20 de dezembro de 2021.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 768711

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO    PARA REGISTRO DE 

PREÇOS
Nº 063/2021

Processo nº 9.666/2021
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é  aquisição de protetores 
solares,  devidamente homologado pelo Prefeito, em 
atendimento à Lei n° 8.666/93.
Empresa vencedora:
M G DE OLIVEIRA MILHORATO  :
Item 01: valor total de R$ 84.968,00
Item 02:  valor total de R$ 28.272,00
Item 03: valor total de R$ 43.840,00
Item 04: valor total de R$ 11.760,00
Item 05: valor total de R$ 12.896,00

Piúma, 20 de dezembro de 2021.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 768824

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 066/2021
Processo nº 8.557/2021

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é  fornecimento de 
uniformes a fim de atende a demanda do Hospital 
Nossa Senhora da Conceição,  devidamente 
homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 
8.666/93.
Empresas vencedoras:
P V MANHAES COMERCIO E SERVICOS EIRELI :
LOTE 01: valor total de R$ 39.986,88

PETTER UNIFORMES EIRELI:
LOTE 02: valor total de R$ 32.470,00

Piúma, 20 de dezembro de 2021.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 768829

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021
O Município de Piúma/ES, através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL nomeada pelos Decretos 
nº 2.185/2021 e nº 2.222/2021, face a Tomada de 
Preços n.º 008/2021, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa para a Execução de Serviços de Pavimentação 
da Rua Projetada, Comunidade de Itinga no Município 
de Piúma/ES, torna público para o conhecimento dos 
interessados que: - Às 14 (quatorze) horas do dia 
06.12.2021 (seis de dezembro de dois mil e vinte e 
um) foram abertos os envelopes de nº 02, referentes 
às Propostas Comerciais das empresas habilitadas, 
apresentados no certame em epígrafe. - Após análise 
das propostas comerciais e composição de custos 
das empresas habilitadas pelo Setor de Engenharia, 
a CPL decidiu DESCLASSIFICAR as empresas: LOZER 
CONSTRUTORA LTDA, por apresentar descontos na 
mão de obra no item 41021 e item 10512 da planilha 
orçamentária, também há descontos em demais itens 
como também na COMPOSIÇÃO 01; FF CONSTRUÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por apresentar 
descontos na mão de obra no item 41021, bem como 
descontos em mão de obra dos itens: 40894, 42697 
e 20305, além da ausência da composição de custo 
dos itens que compõe o barracão de obras e da equipe 
topográfica; JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI, por 
apresentar desconto em mão de obra em item de 
Pavimentação e demais itens da planilha de referência 
constante no edital, bem como ausência da composição 
de custo da Equipe Topográfica - SEMOBI - 10512; JGL 
CONSTRUTORA LTDA ME, por apresentar desconto em 
mão de obra no item 41021  e demais itens da planilha 
de referência, além da ausência da composição de 
custo dos itens que compõem o barracão de obras; 
AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, tendo em vista 
ausência da composição de custos e BDI detalhado, 
conforme exigência editalícia constante na cláusula 
15.1 alínea “c” e “d”; ES SERVICE LTDA, tendo em vista 
ausência da composição de custos e BDI detalhado, 
conforme exigência editalícia constante na cláusula 
15.1 alínea “c” e “d”; MG5 CONSTRUTORA EIRELI,  
por não apresentar o detalhamento do BDI, conforme 
exigência editalícia constante na cláusula 15.1 alínea 
“d” do edital; THOMPSON ENGENHARIA LTDA, por 
apresentar desconto em mão de obra no item 41501. 
A empresa ainda apresentou composição de custo 
com itens que não seguem a tabela de referência da 
presente licitação, como por exemplo o item 40894, que 
possui uma composição diferente na tabela referencial, 
que é DER RODOVIAS, apresentando sua composição 
baseada na tabela DER EDIFICAÇÕES, ambas possuem 
diferenças em seus preços e suas composições.  - A 
CPL ainda declara vencedora do presente certame a 
empresa CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI, 
com o valor global de R$ 144.543,40 (cento e quarenta 
e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e 
quarenta centavos), por ser a única empresa a atender 
as exigências do edital. - A manifestação técnica será 
disponibilizada integralmente no portal da transparên-
cia deste Município. - O Processo Administrativo está à 
disposição para vistas. Publica-se para que produza os 
devidos efeitos legais consoantes ao Art. 109, § 1º da 
Lei Federal n.º 8.666/93.
Piúma-ES, 20 de dezembro de 2021.

POLYANNA HELVÉCIO GOMES
Presidente da CPL

Protocolo 768898
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