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item 82 no valor de R$ 6,97 (seis reais e noventa 
e sete centavos), item 84 no valor de R$ 103,75 
(cento e três reais e setenta e cinco centavos), item 
85 no valor de R$ 20,67 (vinte reais e sessenta e 
sete centavos) e item 86 no valor de R$ 33,15 (trinta 
e três reais e quinze centavos) no valor total de R$ 
72.370,50 (setenta e dois mil trezentos e setenta 
reais e cinquenta centavos) e GABRIELA HUBNER 
SILVERIO - ME no item 4 no valor de R$ 9,55 (nove 
reais e cinquenta e cinco centavos), item 15 no 
valor de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), item 
50 no valor de R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta 
centavos) e item 51 no valor de R$ 23,45 (vinte e 
três reais e quarenta e cinco centavos) no valor total 
de R$ 6.946,10 (seis mil novecentos e quarenta e 
seis reais e dez centavos). Sendo Órgão Gerenciador 
a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES, 
com o valor de R$ 69.850,52 (seiscentos e nove 
mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 
centavos) e Órgãos participantes: Fundo Municipal 
de Saúde com o valor de R$ 6.741,01 (seis mil, 
setecentos e quarenta e um reais e um centavo) e 
Fundo Municipal de Assistência Social com o valor de 
R$ 2.725,07 (dois mil, setecentos e vinte e cinco 
reais e sete centavos). Perfazendo um Valor Global 
de R$ 79.316,60 (setenta e nove mil, trezentos e 
dezesseis reais e sessenta centavos). Conceição do 
Castelo, ES, 30 de junho de 2021.

Christiano Spadetto
Prefeito Municipal

Protocolo 682465

Ecoporanga

REAVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2021
O Município de Ecoporanga/ES, por meio do seu 
Pregoeiro, torna público a todos os interessados 
a realização de licitação por meio do sistema 
eletrônico. O Edital estará disponível no sistema da 
BLL Compras, site: bllcompras.com, para a licitação 
abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021:
Registro de preços para aquisição de inseticida 
líquido, fórmula emulsão aquosa para UBV leve e 
óleo para o combate à dengue.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 
08h00min do dia 01/07/2021.
DATA E HORÁRIO ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: as 09h00min do dia 14/07/2021.
Processo: 1183/2020
ID: 2021.025E0700001.02.0001

Lucas Antunes de Sá
Pregoeiro

Protocolo 682570

Ibatiba

O Município de Ibatiba-ES torna público para 
ciência dos interessados, que estará realizando o 
Processo Licitatório nº 029/2021 - Tomada de Preços 
nº 001/2021. Objeto: “Contratação de empresa es-
pecializada em execução de obras de engenharia, 
com fornecimento de mão de obra e material para 
executar serviços de ampliação e reforma do Fórum 
de Ibatiba-ES, conforme convênio firmado entre o 
município de Ibatiba e o Estado do Espírito Santo, 
por intermédio do Poder Judiciário do Estado e de 
acordo com Projeto Básico e Executivo anexos ao 

Edital”. Data: 16/07/2021 - Horário: 09:00hs - a ser 
realizado no Auditório da Escola Eunice Pereira da 
Silveira, à Rua Manoel da Silveira, s/n - Bairro 
Novo Horizonte - Ibatiba-ES. O Edital poderá 
ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no 
horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 
17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, 
Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: setorde-
licitacaoibatiba@gmail.com ou ainda no Site Oficial 
do Município: www.ibatiba.es.gov.br. Informações: 
Tel.: (28) 3543-1411, com Nilcéia Horsth Ferreira 
Santos - Presidente da CPL.

Protocolo 682703

O Município de Ibatiba-ES torna público para 
ciência dos interessados, que estará realizando o 
Processo Licitatório nº 030/2021 - Pregão Presencial 
nº 026/2021. Objeto: “Registro de Preços para futura 
Contratação de empresa especializada na implantação 
e operação de sistema informatizado e integrado de 
gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva 
da frota de veículos automotores deste Município 
em rede de estabelecimentos especializados e 
credenciados para a aquisição de peças, acessórios 
e para contratação de serviços de oficina mecânica 
em geral, compreendendo: implantação de sistema 
(software) de gerenciamento integrado, treinamento 
de pessoal e fornecimento de todos os demais 
equipamentos necessários à sua operação, relatórios 
gerenciais de controle das despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da frota Município 
de Ibatiba-ES”. Data: 14/07/2021 - Horário: 09:00hs 
- a ser realizado no Auditório da Escola Eunice 
Pereira da Silveira, à Rua Manoel da Silveira, 
s/n - Bairro Novo Horizonte - Ibatiba-ES. O Edital 
poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, 
no horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 
17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, 
Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: setorde-
licitacaoibatiba@gmail.com ou ainda no Site Oficial 
do Município: www.ibatiba.es.gov.br. Informações: 
Tel.: (28) 3543-1411, com Nilcéia Horsth Ferreira 
Santos - Presidente da CPL.

Protocolo 682726

Irupi

AVISO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  024/2021

O Município de Irupi/ES, atendendo à solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde, torna público a 
realização do Pregão Presencial visando a contratação 
de empresa especializada no fornecimento 
testes rápido (IGG/IGM e AG) para a detecção 
do coronavírus, em atendimento a solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especifica-
ções e quantidades estimadas;

Abertura: 14/07/2021
Horário: 13:00 horas
Local: sede da Prefeitura, situada à Rua Jalmas 
Gomes de Freitas, 151, Irupi - ES, Informações no 
endereço acima ou no e-mail cpl.irupi@gmail.com e 
pelo site www.irupi.es.gov.br

Daniel Emerick de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Protocolo 682685
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