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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Licitação Pregão Eletrônico Nº 000026/2021 - 08/09/2021 - Proces so Nº 001891/2021

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 22/09/2021

Tipo Análise e Resultado ( Fechamento )

Aos vinte e segundo dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o 
Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro 
2021 e alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 
a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no endereço 
eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000026/2021, 
referente ao Processo nº 001891/2021, objetivando a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEIOS AUXILIARES D E LOCOMOÇÃO  PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Inicialmente esse 
Pregoeiro e Equipe de Apoio informam que imprimiram e anexaram os documentos de 
habilitação das licitantes ANA MARIA PIRES BELEM e CB BICALHO COMERCIO ATACAD.  E 
EMPREEND. EIRELI EPP, e que após análise foi verificado sua conformidade, estando 
HABILITADAS. Insta mencionar, que esse Pregoeiro realizou diligência com as licitantes 
supramencionadas, tendo em vista que alguns documentos anexados no sistema da 
BLLCOMPRAS foram anexados de forma que não foi possível verificar a autenticidade, sendo os 
documentos solicitados na diligência entregues dentro do prazo editalício e verificada a 
conformidade e veracidade. Em seguida, foi comunicado aos licitantes quanto ao julgamento da 
HABILITAÇÃO, sendo neste momento concedida a oportunidade para manifestação quanto a 
intenção de apresentação das razões de recursos via sistema eletrônico, sendo no prazo de 30 
minutos, conforme os dispostos na cláusula 13 do edital, contudo não houve manifestação de 
recurso. Assim sendo, ficam declaradas vencedoras as empresas: ANA MARIA PIRES BELEM 
nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais) e CB BICALHO 
COMERCIO ATACAD. E EMPREEND. EIRELI EPP nos lotes 3 e 4 no valor total de R$ 
117.450,00 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo-lhes adjudicados os 
respectivos itens/lotes. O valor total do certame é de R$ 124.570,00 cento e vinte e quatro mil 
quinhentos e setenta reais.  Dessa forma, foi encerrada a sessão e encaminhamos os autos à 
Procuradoria Geral Municipal para vistas quanto a homologação.
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