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LICITAÇÕES

Vitória (ES), Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2017.

(doze) meses, contado do dia da
sua assinatura. Marilândia, 21 de
dezembro de 2017. Geder CamataPrefeito Municipal
Protocolo 366646

Mimoso do Sul
AVISO DE RESULTADO DE
LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2017.
PROCESSO Nº: 3150/2017.
OBJETO: Contratação de empresa
de engenharia para executar a obra
de construção do SPDA, do piso
de alta resistência, de drenagem
pluvial e, instalação elétrica interna
do Galpão da Associação dos
Catadores de Materiais Recicláveis
de Mimoso do Sul-ES.
EMPRESA VENCEDORA: DELGE
CONSTRUTORA LTDA EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 44.893,27
(Quarenta e
quatro mil,
oitocentos e
noventa e três
reais e vinte e sete centavos).
Mimoso do Sul-ES, 20 de Dezembro
de 2017.
ALMIRA XAVIER DA SILVA
Presidente da CPL/PMMS
Protocolo 366613

Muqui
AVISO DE INTERESSE DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO
O Município de Muqui-ES, torna
público o interesse em locar
imóvel urbano para instalação
do CREAS (Centro de Assistência
Especializada
de
Assistência
Social), por meio de recebimento
de propostas comerciais que
deverão ser encaminhadas com
preços mensais de locação, com
cópia de escritura ou registro,
à Comissão de Licitação, até às
08:30h 28/12/2017, na Sede da
Prefeitura Municipal de Muqui.
Serão considerados para avaliação,
os imóveis com as seguintes
características mínimas: situar-se
no perímetro urbano, excetuandose localidades íngremes, com
4 quartos, 2 banheiros, sala,
copa, cozinha, varanda, área de
serviço, térreo com acessibilidade,
bom estado de conservação e
manutenção, acima de 160m2.
As avaliações e seleção do imóvel
será de realização da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Maiores
informações
deverão
ser obtidas pelo e-mail semas@
muqui.es.gov.br ou telefone 35542441. Muqui-ES, 21 de dezembro
de 2017. Miguel Montozo Neto Presidente da CPL
Protocolo 366779
AVISO DE INTERESSE DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO
O Município de Muqui-ES, torna
público o interesse em locar
imóveis urbanos para atendmento

das necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, a saber:
Um imóvel urbano para instalação
da
Secretaria
Municipal
de
Educação, por meio de recebimento
de propostas comerciais que
deverão ser encaminhadas com
preços mensais de locação, com
cópia de escritura ou registro,
à Comissão de Licitação, até às
08:30h 28/12/2017, na Sede da
Prefeitura Municipal de Muqui.
Serão considerados para avaliação,
os imóveis com as seguintes
características mínimas: situar-se
no perímetro urbano, excetuandose localidades íngremes, com, no
mínimo 4 cômodos, 2 banheiros,
copa,
cozinha,
térreo
com
acessibilidade, bom estado de
conservação e manutenção, acima
de 160m2. As avaliações e seleção
do imóvel será de realização da
Secretaria Municipal de Educação.
Um imóvel urbano para instalação
do Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Educação, por meio
de recebimento de propostas
comerciais
que
deverão
ser
encaminhadas com preços mensais
de locação, com cópia de escritura
ou registro, à Comissão de Licitação,
até às 08:30h 28/12/2017, na Sede
da Prefeitura Municipal de Muqui.
Serão considerados para avaliação,
os imóveis com as seguintes
características mínimas: situar-se
no perímetro urbano, excetuandose localidades íngremes, com no
mínimo 4 Cômodos, térreo com
acessibilidade, bom estado de
conservação e manutenção, acima
de 160m2. As avaliações e seleção
do imóvel será de realização da
Secretaria Municipal de Educação.
As avaliações e seleção dos imóveis
será de realização da Secretaria
Municipal de Educação. Maiores
informações deverão ser obtidas
pelo
e-mail
educacao@muqui.
es.gov.br
ou telefone 35541624. Muqui-ES, 21 de dezembro
de 2017. Miguel Montozo Neto Presidente da CPL
Protocolo 366781

Pancas
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 3663/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/18
O Município de Pancas - Estado
do Espírito Santo torna público,
através de seu Pregoeiro Oficial
que realizará Licitação Pública,
exclusiva para MPE’s, objetivando
o Registro de Preços para possível
e eventual aquisição de kits
natalidade (enxoval para recém
nascido) para atender as gestantes
referenciadas
no
Centro
de
Referencia de Assistência Social
- CRAS, de responsabilidade da
Secretaria Municipal Assistência
Social, sendo utilizado recurso do
Fundo Municipal de Assistência
Social, de acordo com a Lei
10.520/02, Lei 8.666/93, suas
alterações, e demais legislação
correlata. A abertura de envelopes
está prevista para o dia 05 de
janeiro de 2018, às 08:00 horas na
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Sede da Prefeitura de Pancas, sito a
Avenida 13 de Maio, 476 - Centro.
Disponibilidade do edital: dia 22 de
dezembro de 2017. As exigências
legais e a forma de apresentação
das propostas estão previstas
no Edital supra, que poderá ser
retirado na sede da Prefeitura
ou no site www.pancas.es.gov.
br Contatos Tel.:(27)3726.1543
Ramal 215.
Pancas - ES, em 22 de dezembro
de 2017.
Robson Emerick dos Santos
Pregoeiro Oficial
____________________
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 3460/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/17
O Município de Pancas - Estado
do Espírito Santo torna público,
através de seu Pregoeiro Oficial
que realizará Licitação Pública,
exclusiva para MPE’s, objetivando
o Registro de preços para futura
e eventual aquisição de material
permanente
(mobiliário
em
geral) destinados a manter em
funcionamento
as
atividades
administrativas e operacionais de
todos os setores das Secretarias de
Administração, Saúde, Educação,
Turismo
e
Cultura,
Obras,
Agricultura, Procuradoria, Finanças
e Gabinete do Prefeito, de acordo
com a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93,
suas alterações, e demais legislação
correlata. A abertura de envelopes
está prevista para o dia 08 de
janeiro de 2018, às 08:00 horas na
Sede da Prefeitura de Pancas, sito a
Avenida 13 de Maio, 476 - Centro.
Disponibilidade do edital: dia 22 de
dezembro de 2017. As exigências
legais e a forma de apresentação
das propostas estão previstas
no Edital supra, que poderá ser
retirado na sede da Prefeitura
ou no site www.pancas.es.gov.
br Contatos Tel.:(27)3726.1543
Ramal 215.
Pancas - ES, em 22 de dezembro
de 2017.
Robson Emerick dos Santos
Pregoeiro Oficial
Protocolo 366842

Pedro Canário
AVISO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO REFERENTE A
HABILITAÇÃO E PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2017
O Município de Pedro Canário,
Estado do Espírito Santo, através
da Comissão Permanente de
Licitação,
torna público para
conhecimento dos interessados o
resultado da TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2017.
Habilitada
e
que
apresentou
o
menor
valor,
considerada
EMPRESA VENCEDORA:
FORMA
CONSTRUTORA
E
URBANISMO
EIRELI - EPP valor global R$ R$
71.619,27 (Setenta e um mil,
seiscentos e dezenove reais e vinte
e sete centavos). A(s) empresa(s)
participante(s)
renunciaram
o

direito de interposição de recursos.
Os
autos
encontram-se
com
vistas franqueadas.
Pedro Canário-ES, 21 de dezembro
de 2017.
Luiz Carlos Dadalto Filho
Presidente da CPL
Protocolo 366725
AVISO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO REFERENTE A
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2017
A Prefeitura Municipal de Pedro
Canário, através da Comissão
Permanente de Licitação,
torna
público
para
conhecimento
dos
interessados o resultado
de Habilitação da TOMADA DE
PREÇOS Nº 002/2017.
EMPRESA(S) HABILITADA(S):
FORMA
CONSTRUTORA
E
URBANISMO EIRELI - EPP.
EMPRESA(S) INABILITADA(S):
CONSTRUTORA
SOEIRO
&
TRISTAO LTDA - EPP e DIGITAL
CONSTRUTORA LTDA EPP.
Os
autos
encontram-se
com
vistas franqueadas. A Comissão
Permanente de Licitação informa
ainda, que abre-se o prazo legal
para interposição de recursos.
Pedro Canário-ES, 21 de dezembro
de 2017.
Luiz Carlos Dadalto Filho
Presidente da CPL
Protocolo 366849

Piúma
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 001/2017
Processo nº 13.321/2017
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/
ES, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, torna
público a realização de Licitação
na Modalidade “Concorrência
Pública”
Nº
001/2017,
objetivando
a
“Contratação
de empresa para prestação
de serviços de limpeza e
manutenção de vias públicas,
tais como: varrição, capina,
roçada manual e mecanizada,
limpeza de sarjetas, meio fio
e canaletas, caiação de guias,
desobstrução
de
bueiros,
poda de árvores com limpeza
de galhos secos e retirada
de
parasitas,
recolhimento
e transporte de resíduos de
capina e roçada, sem dedicação
exclusiva de mão de obra” para
atender a demanda da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços, nos
termos da Leis 8.666/93 e suas
alterações. O Edital poderá ser
adquirido na sede da Prefeitura
Municipal de Piúma/ES, 4º Andar,
devendo os interessados estarem
munidos de Pendrive, solicitado
através do e-mail cpl@piuma.
es.gov.br e/ou no site da Prefeitura
http://www.controladoria.piuma.
es.gov.br/portal/transparencia/
licitacao.
Credenciamento e recebimento
dos envelopes: Das 13h00m às
13h15m do dia 25/01/2018.

