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Vitória (ES), Segunda-feira, 06 de Abril de 2020.
Modernização da Administração 
Tributária e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos, atendendo assim, 
as necessidades da Secretaria de 
Finanças, deste Município.
Encaminhamento da proposta 
comercial e dos documentos de 
habilitação: até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da 
sessão pública.
Local: Portal de Compras 
do Governo Federal - www.
comprasgovernamentais.gov.br
Data de abertura: 22/04/2020, 
às 08h30min (Horário de Brasília-
DF).
O Edital está disponibilizado, na 
íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.novavenecia.es.gov.
br, e também poderá ser lido e/ou 
obtido através do e-mail licitacao@
novavenecia.es.gov.br ou no 
endereço da Prefeitura Municipal 
de Nova Venécia/ES, situada na 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, 
Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-
000, nos dias úteis, no horário de 
08h00min às 13h00min.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 03/04/2020.
WAGNER GASPAR DADALTO

PREGOEIRO
Protocolo 575540

Pancas

PROCESSO 1415/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/20

O Município de Pancas - Estado 
do Espírito Santo torna público, 
através de seu Pregoeiro que 
realizará Licitação Pública, exclusiva 
para MEI/ME/EPP, objetivando o 
Pregão Presencial para aquisição 
dos equipamentos para o Hospital 
de Pancas, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, e 
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 17 de abril de 2020, às 
08:00 horas na Sede da Prefeitura 
de Pancas, sito a Avenida 13 de 
Maio, 476 - Centro. Disponibilidade 
do edital: dia 06 de abril de 2020. 
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
ID: 2020.053E0500001.01.0001
Pancas - ES, em 06 de abril de 2020.

Robson Emerick dos Santos
Pregoeiro PMP

Protocolo 575600

Rio Bananal

ERRATA DO EDITAL E NOVA 
DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

003/2020

A Pregoeira do Município de Rio 
Bananal comunica errata do 
Edital em epígrafe e nova data da 
licitação:

Descrição do Item de 
Contratação nº 01 (Página 16 do 
Edital):
Retira-se do texto:

“diretamente neste município,”
Início do acolhimento das 
propostas: 06/04/2020 a partir 
das 12:00 horas; Início da Sessão 
de Disputa: 22/04/2020 às 13:30 
horas.
Edital alterado disponível no site 
www.bllcompras.org.br e no site  
www.riobananal.es.gov.br.
Código de Identificação 
da Contratação: 
2020.059E0700001.01.0017

Lorrayne Silva Lirio Valle
Pregoeira Oficial

Protocolo 575742

Presidente Kennedy

ABERTURA DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 009/2019

O Município de Presidente 
Kennedy/ES, através da Comissão 
Permanente de Licitação, 
torna público, que não foram 
apresentados recursos quanto à 
habilitação da Concorrência Pública 
em epígrafe. Assim sendo, fica 
determinada a abertura dos 
Envelopes nº 02 - Proposta de 
Preços - para o dia 08/04/2020 
às 08:00 horas.

Em virtude do previsto no art. 
1º do Decreto nº 027/2020, 
de 30 de março de 2020, 
que regulamenta a forma de 
realização de sessões públicas de 
licitações, em caráter excepcional, 
durante o estado de emergência 
causado pelo Coronavirus - 
COVID-19, os procedimentos 
licitatórios serão realizados por 
meio de videoconferências, com a 
participação on-line dos licitantes, 
através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCk-
ZVhxkPbYfYL8SIm0LWyg.

Vale ressaltar, que os 
questionamentos pertinentes 
às propostas de preços feitos 
pelas licitantes, deverão ser 
encaminhados para o e-mail: 
licitacao@presidentekennedy.
es.gov.br das 08:00 às 12:00 
horas do dia 08/04/2020, para 
que a Comissão Permanente de 
Licitação possa redigir a Ata de 
Abertura e publicá-la nessa mesma 
data, no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Presidente Kennedy.

Presidente Kennedy/ES, 
03/04/2020.

Leonardo dos Santos
Presidente CPL

Protocolo 575626

ABERTURA DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 011/2019

O Município de Presidente 
Kennedy/ES, através da Comissão 
Permanente de Licitação, 
torna público, que não foram 

apresentados recursos quanto à 
habilitação da Concorrência Pública 
em epígrafe. Assim sendo, fica 
determinada a abertura dos 
Envelopes nº 02 - Proposta de 
Preços - para o dia 08/04/2020 
às 12:30 horas.

Em virtude do previsto no art. 
1º do Decreto nº 027/2020, 
de 30 de março de 2020, 
que regulamenta a forma de 
realização de sessões públicas de 
licitações, em caráter excepcional, 
durante o estado de emergência 
causado pelo Coronavirus - 
COVID-19, os procedimentos 
licitatórios serão realizados por 
meio de videoconferências, com a 
participação on-line dos licitantes, 
através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCk-
ZVhxkPbYfYL8SIm0LWyg.

Vale ressaltar, que os 
questionamentos pertinentes 
às propostas de preços feitos 
pelas licitantes, deverão ser 
encaminhados para o e-mail: 
licitacao@presidentekennedy.
es.gov.br das 12:30 às 16:30 
horas do dia 08/04/2020, para 
que a Comissão Permanente de 
Licitação possa redigir a Ata de 
Abertura e publicá-la nessa mesma 
data, no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Presidente Kennedy.

Presidente Kennedy/ES, 
03/04/2020.

Leonardo dos Santos
Presidente CPL

Protocolo 575627

São Mateus

RESULTADO FINAL 
HOMOLOGADO - TOMADA DE 

PREÇOS N°. 003/2020
A Prefeitura Municipal de São 
Mateus/ES, neste ato representada 
pela Comissão Permanente de 
Licitação, declara vencedora do 
certame a empresa NOROESTE 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (CNPJ 
17.507.220/0001-09 com o valor 
total de R$ 306.810,94 (trezentos 
e seis mil, oitocentos e dez reais e 
noventa e quatro centavos), tendo 
em vista a aprovação da planilha e 
composições de custos pelo Setor 
de Engenharia da PMSM, sendo-
lhe adjudicado e homologado 
o resultado pela Autoridade 
Competente.
ID CidadES Contratações: 
2020.067E0600012.01.0001

São Mateus/ES, 03/04/2020.
Renata Zanete

Presidente da CPL
Protocolo 575590

São Roque do Canaã

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇO. N° 003/2020

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE 
DO CANAÃ-ES, através do 
Presidente da CPL, torna público que 
realizará licitação de TOMADA DE 

PREÇO n° 003/2020, cujo objeto 
é a contratação de empresa 
especializada para execução de 
obras e serviços de engenharia, 
com fornecimento de material, 
objetivando a construção de um 
Campo Society, na Comunidade 
de Tancredo, Distrito de Santa 
Júlia, Zona Rural do Município 
de São Roque do Canaã, em 
atendimento à Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer (SMTCEL). O 
edital encontra-se disponível no 
site www.saoroquedocanaa.es.gov.
br.Abertura: 08h15min do dia 
22/04/2020.
São Roque do Canaã, 02/04/2020.
Pedro de Alcântara Soares 
Presidente da CPL de Obras e 
Serviços de Engenharia

Protocolo 575552

Sooretama

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 019/2020

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, 
através da Secretaria Municipal 
de serviços Urbanos, pessoa 
jurídica de direito público interno, 
em conformidade com o inciso VI, 
artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, HOMOLOGA e 
ADJUDICA a presente licitação, 
objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS, para eventual e futura 
Aquisição de Marmitex  “MENOR 
PREÇO POR LOTE”, com entrega 
parcelada, regido pelas disposições 
da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2.002, Decreto nº 7.892/13, 
Decreto nº 3.555/2.000 e suas 
alterações, Lei nº 8.666/1.993 
(subsidiariamente), Lei 
Complementar 123/06, e, demais 
legislações pertinentes e, em 
conformidade com as disposições 
deste Edital e respectivo Anexo.
O Certame teve como vencedora a 
empresa:
ALEZIANA TOZI PINTO ME, 
inscrita no CNPJ 23.825.976/0001-
07, com o valor global de R$ 
44.839,20 (Quarenta e quatro 
mil, oitocentos e trinta e nove 
reais e vinte centavos).

Protocolo 575656

EXTRATO DE DISPENSA
Termo de Cooperação Técnica 

001/2020

Processo: 001539/2020
Participe: Prefeitura Municipal 
de Sooretama, por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Suprimentos e Gestão de Contratos.
Interveniente Anuente: Banco 
do Brasil S.A.
OBJETO: O presente ACORDO   
tem   por   finalidade   dispor   
sobre   as   condições   de utilização 
de sistema eletrônico de licitações 
disponibilizado pelo BANCO DO 
BRASIL, doravante denominado 
Licitações-e, que possibilita 
realizar, por intermédio da Internet, 
processos licitatórios eletrônicos 
para a aquisição de bens e serviços 
comuns.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 
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