
ATA N.º 001/2021 
REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º02070/2021 
 

Às 09:00h do dia 07 de julho de 2021, reuniram-se a Pregoeira Oficial do Município de Baixo 
Guandu - ES, Sra. Naira Paulino Mendonça  e os demais membros da equipe de apoio, 
Sra. Grazielli Pretti, Sra. Julia Mônica Ferreira e o Sr. Marcio Macedo Saboia todos 
designados pela Portaria nº 268/2021, em atendimento às disposições contidas nas leis nº 

10.520/2002, 8.666/1993, LC nº 123/2006 e 147/2014, a fim de realizar os procedimentos 
relativos ao PREGÃO PRESENCIAL n.º 0014/2021, do MENOR PREÇO POR LOTE, 
referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 02070/2021, cujo objeto é o aquisição 
de uniformes, destinados aos servidores do cadastro Único/Bolsa Familia, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, conforme 

especificações constante no Anexo I do Edital.  
 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira iniciou 
os trabalhos verificando o comparecimento da Licitante abaixo identificada, que se 
credenciou para participar do certame: 
 
PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ: 04.051.013/0001-40, com 
representação legal do Sr. ALONSO GRIPPA, CPF: 690.031.657-34. 

 
Após o recebimento da documentação referente ao credenciamento, a pregoeira 
juntamente com a equipe de apoio, constatou que a empresa apresentou a documentação 
de acordo com o exigido no instrumento convocatório, razão pela qual a mesma foi 
credenciada. Foi dada a palavra a representante que não manifestou questionamento 
quando a fase de credenciamento. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira recebeu da Licitante presente o envelope: nº 01, contendo a 
proposta de preços e o envelope nº 02, contendo a documentação para habilitação. 
 
Após a verificação da proposta, a Pregoeira registrou que a empresa atendeu às 
disposições contidas no presente edital. 
 
Aberta a fase de lances, o resultado foi o seguinte:  
 
Lote 1 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME lance R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente.  
 
Lote 2 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME lance R$ 2.325,00 (dois mil 

trezentos e vinte e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente.  
 
Lote 3 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME lance R$ 158,00 (cento e 

cinquenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente.  
 
Lote 4 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME lance R$ 1.890,24 (um mil 
oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  



 
Lote 5 Rodada 1: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME lance R$ 323,88 (trezentos e 
vinte e três reais e oitenta e oito centavos).  
 
Em ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de 
habilitação da licitante vencedora, que após a apreciação dos documentos, mostraram-se 
em conformidade com as exigências do Edital. Foi dada a palavra a representante que não 
manifestou questionamento quando a fase de habilitação. 
 
Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, sem oposição de recurso e em 
razão de todo o exposto anteriormente, a pregoeira declarou vencedora do certame a 
empresa PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), (item 2/lote 2) no valor de R$ 2.325,00 (dois mil 
trezentos e vinte e cinco reais), (item 3/lote 3) no valor de R$ 158,00 (cento e cinquenta e 
oito reais), (item 4/lote 4) no valor de R$ 1.890,24 (um mil oitocentos e noventa reais e vinte 
e quatro centavos) e (item 5/lote 5) no valor de R$ 323,88 (trezentos e vinte e três reais e 
oitenta e oito centavos) no valor total de R$ 5.147,12 (cinco mil cento e quarenta e sete 

reais e doze centavos).  
 
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. 
 
 
______________________________________ 
NAIRA PAULINO MENDONÇA  
Pregoeira  
 
________________________________________ 
MARCIO MACEDO SABÓIA 
Equipe de Apoio 

 
________________________________________ 
JÚLIA MÔNICA FERREIRA  
Equipe de Apoio 
 
________________________________________ 
GRAZIELLI PRETTI 
Equipe de Apoio 
 
________________________________________ 
PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME  
ALONSO GRIPPA 

 

 
 
 


