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Piúma

Prefeitura

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018
Publicação Nº 146884

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 004/2018

Processo nº 4.963/2018

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna Público a reali-
zação do Chamamento Público nº 004/2018, objetivando 
a “Locação de área, devidamente licenciada, para destina-
ção e confinamento de resíduos sólidos”, conforme as Leis 
8.666/93, 8.245/91. 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/por-
tal/transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Até as 12h 
do dia 20/08/2018.

Abertura das propostas: às 13h30m do dia 20/08/2018.

Piúma, 18 de Julho de 2018.

Caio de Carvalho Borges

Presidente da CPL – PMP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 017/2018

Publicação Nº 146879

AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

Processo nº 5.033/2018

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, através do seu Pregoeiro 
torna público resultado da licitação Pregão Presencial nº 
017/2018, cujo objeto é Contratação de Empresa Espe-
cializada na prestação de serviços de fornecimento e ge-
renciamento de auxílio alimentação, por meio de cartão 
eletrônico/magnético com chip de segurança e senha indi-
vidual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gê-
neros alimentícios para os servidores ativos da Prefeitura 
de Piúma.

Processo devidamente homologado pela autoridade reque-
rente conforme Decreto 1.118/2017, em atendimento à 
Lei nº 8.666/93. Empresa Vencedora:

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 00.604.122/0001-
97, no Valor Global de R$ 4.990.621,70 (quatro milhões, 
novecentos e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e 

setenta centavos), com Taxa de Administração negativa de 
-3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento negativo).

Piúma, 18 de julho de 2018.

Adrien Moreira Louzada

Secretária Mun. de Administração

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 018/2018

Publicação Nº 146882

AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

Processo nº 7.329/2018

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, através do seu Pregoeiro 
torna público resultado da licitação Pregão Presencial nº 
018/2018, cujo objeto é a “Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de abastecimento de 
combustível, através de implantação e operação de um 
sistema informatizado e integrado de cartão magnético 
com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibili-
zação de rede credenciada de postos para atender a frota 
de veículos do município de Piúma/ES.

Processo devidamente homologado pela autoridade reque-
rente conforme Decreto 1.118/2017, em atendimento à 
Lei nº 8.666/93. Empresa Vencedora:

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE-
LI, CNPJ Nº 00.604.122/0001-97, no Valor Global de R$ 
1.536.271,57 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, 
duzentos e setenta e um reais e cinquenta e sete cen-
tavos), com Taxa de Administração negativa de -2,80% 
(dois vírgula oitenta por cento negativo).

Piúma, 18 de julho de 2018.

Adrien Moreira Louzada

Secretária Mun. de Administração
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