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Vitória (ES), quinta-feira, 15 de Abril de 2021.

alterado o horário da sessão de 
abertura do processo licitatório 
especificado a seguir:

TOMADA DE PREÇOS Nº 
015/2021

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de 
obra de reforma do telhado e 
instalações elétricas na quadra de 
esportes da EMEF Fazenda Osvaldo 
Retz, localizada em Alto Tijuco 
Preto, Distrito de Ponto Alto, neste 
Município de Domingos Martins - 
ES, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e mão de obra, 
conforme planilha e cronograma 
físico-financeiro.
Novo Horário de Abertura: 03 de 
maio de 2021 - 14:00 horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO 
EDITAL: Comissão Permanente 
de Licitação - Rua Bernardino 
Monteiro, 22, Centro, Domingos 
Martins - ES; Tel.(27) 3268-3214, 
no horário de 08:00 às 12:00 e 
de 13:00 às 16:00 horas, site: 
www.domingosmartins.es.gov.br, 
e-mail: licitacao@domingosmar-
tins.es.gov.br.

Domingos Martins - ES, 14 de abril 
de 2021.

Thamiris Mayer Lampier 
Sant’Anna

Presidente da CPL
Protocolo 661909

Ecoporanga

REAVISO DE PREGÃO 
ELETRÔNICO 0007/2021

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 
0007/2021:
Registro de preços para contratação 
de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza e 
conservação.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS 
PROPOSTAS: às 08h00min do dia 
15/04/2021.
DATA E HORÁRIO ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: as 08h00min 
do dia 28/04/2021.
Processo: 143/2021 e 273/2021
ID: 2021.025E0700001.02.0008

Lucas Antunes de Sá
Pregoeiro

Protocolo 661890

Fundão

REPUBLICAÇÃO DE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 

002/2021
Processo administrativo  nº 
1996/2021
O Município de Fundão - ES, por 
meio da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que 
fará realizar no dia 03/05/2021, às 

13:00 horas, nas dependências 
da CPL, situada à rua Stefano 
Broseghini - nº 133 - Bairro Centro 
- Fundão - ES, Chamada Pública 
nº 002/2021, objetivando a 
cessão de parte de um galpão 
localizado no Bairro Campestre, 
Rua dos Imigrantes, s/nº, sede 
do Município para destinação 
exclusiva de atividade industrial.  
Os interessados encontrarão o 
Edital no endereço eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Fundão/
ES (www.fundao.es.gov.br), 
podendo ainda solicitar, por via 
digital, através do e-mail da CPL 
(cpl@fundao.es.gov.br) ou in loco 
junto à Comissão Permanente 
de Licitação, trazendo CD, para 
copiar o edital, na Rua Stefano 
Broseghini - nº 133 - Bairro 
Centro - Fundão - ES.
Data de protocolo dos 
Envelopes: Até às 17:00 hs 
do dia 30/04/2021 no protocolo 
Geral da PMF.
Abertura da Proposta: 
03/05/2021, às 13:00 horas, nas 
dependências da CPL
Maiores informações poderão ser 
solicitadas por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, de 
segunda a sexta-feira no horário de 
12:00 às 17:00 horas pelo telefone 
(27) 3267-2008.
Fundão /ES, 14 de abril de 2021.

TERCIANY CRIS BERTOLINI 
SIQUEIRA
Presidente Substituta da CPL. 

Protocolo 661863

Ibatiba

O Município de Ibatiba-ES, 
torna público para ciência dos 
interessados que tendo em vista 
a retificação do Edital do 
Processo Licitatório nº 013/2021 
- Pregão Presencial nº 013/2021, 
Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual contratação 
de empresa especializada na 
locação de veículos de grande 
porte e máquinas pesadas, 
rolo compactador, carreta 
basculante, motoniveladora, pá 
carregadeira, retroescavadeira, 
caminhão truck, caminhão toco, 
caminhão pipa e escavadeira 
hidráulica, por hora trabalhada, 
incluindo operadores para as 
máquinas e motoristas para os 
caminhões, para transporte de 
carga pesada e para utilização 
na execução de obras de 
pavimentação, conservação 
de estradas, recuperação de 
estradas vicinais com aplicação 
de Revsol, além de outras 
demandas das Secretarias 
Municipais”, fica redesignada a 
data de abertura do certame 
para 29/04/2021 - 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 retificado poderá ser 
retirado diretamente no Setor 
de Licitações, no horário das 
08h00min às 11h30min e de 

12h30min às 17h00min, na Rua 
Salomão Fadlalah, 255, Centro, 
Ibatiba-ES ou solicitado através do 
e-mail: setordelicitacaoibatiba@
gmail.com ou ainda no Site Oficial 
do Município: www.ibatiba.es.gov.
br . Informações: Tel.: (28) 3543 
- 1411 ou (28) 3543-1654, com 
Nilceia Horsth Ferreira Santos - 
Presidente da CPL.

Protocolo 661806

ERRATA

Na publicação do dia 13 de Abril de 
2021, protocolo nº 661218, onde 
se lê:

Em favor da Empresa GT PROJETOS 
& CONSULTORIA, GOVERNANÇA 
LTDA - CNPJ: 30.789.454/0001-
54.

Leia-se:

Em favor do Senhor GERALDO 
FLORINDO DE FREITAS - CPF: 
069.007.247-36.

Protocolo 661782

Ibitirama

AVISO DE RESULTADO DE 
DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2021

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da 
Prefeitura Municipal de Ibitirama 
- ES, constituída pelo Decreto 
nº 058/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, o 
resultado de disputa do PREGÃO 
ELETRÔNICO 006/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para possível fornecimento de 
Gêneros Alimentícios, para preparo 
de Merenda Escolar da Rede 
Municipal de Ensino, referente ao 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, CEMEI’s, APAE, em 
atendimento a Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura Municipal 
de Ibitirama.
Declarada Vencedora: “Premium 
Comércio e Serviços Ltda - EPP”, 
“S. J. Degasperi Ltda” e “Pontal 
Distribuidora Eireli”.
Valor: R$ 1.261.558,00.
Ibitirama - ES, 14 de abril de 2021.
JOSIMAR XAVIER DA COSTA
Pregoeiro

Protocolo 661836

Irupi

AVISO DO
PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº  013/2021
O Município de Irupi/ES, atendendo 
à solicitação da Secretaria Municipal 
de Administração, torna público 
a realização do Pregão Presencial 
para o Registro de Preços visando 
a futura contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de publicações diversas 
da Prefeitura Municipal de Irupi/ES 
em jornal de circulação semanal e 
diário na Região do Caparaó, em 
atendimento à Secretaria Municipal 

de Administração e Planejamento, 
conforme especificações e 
quantidades estimadas;
Abertura: 29/04/2021
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

Liliana Lopes Romualdo da 
Costa

Pregoeira Interina
Protocolo 661926

João Neiva

RESULTADO DE JULGAMENTO 
- CHAMADA PUBLICA Nº 

001/2021
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, 
através da Comissão designada para 
realização da chamada pública n.º 
001/2021, constituída pela Portaria 
n.º 12.004 de 29/01/2021, TORNA 
PÚBLICO o resultado de julgamento 
dos produtos apresentadas pelos 
Agricultores Individuais, conforme 
abaixo:
1) Agricultora Marcilene Jacinto 
Santana Rosa: abóbora madura 
(500 kg), banana da terra (800 kg), 
banana nanica (1.500 kg), banana 
prata (1.500 kg) e mandioca (600 
kg) no valor total de R$ 12.788,00; 
2) Agricultora Cleusa Benedita 
Machado Tintori: fubá de milho 
(600 Kg), limão branco (200 Kg), 
chuchu (500 Kg), repolho (500 
Kg), colorau (400 pct), cenoura 
(500 Kg), inhame (500 Kg), 
beterraba (150 Kg) no valor total 
de R$ 14.692,00; 3) Agricultor 
Laurindo Antonio Pasolini: 
palmito (500 Kg), biscoito doce 
tipo polvilho com coco (120 
Kg), biscoito doce sabor leite 
condensado (120 Kg), biscoito 
doce sabor maracujá (120 Kg), 
biscoito doce sabor champagne 
(86 Kg) no valor total de R$ 
19.998,00; 4) Cooperativa 
CAF Colatina: abacaxi (1.000 
un.), abobrinha italiana (350 
Kg), alface (1.000 pés), acelga 
(400 un.), agrião ( 300 maços), 
batata doce (350 Kg), biscoito 
doce sabor champagne (34 Kg), 
brócolis (200 maços), cebolinha 
verde (1.000 maços), coentro 
(800 maços), salsa (1.000 
maços), ovos de galinha (1.200 
dúzias), feijão carioca (1.200 Kg), 
feijão preto (300 Kg), hortelã 
fresca (100 maços), laranja 
lima (1.000 Kg), mamão papaya 
(1.000 Kg), pimentão verde (230 
Kg), mexerica ponkan (800 Kg), 
polpa de frutas no sabor maracujá 
(200 Kg), polpa de frutas no sabor 
graviola (200 Kg), polpa de frutas 
no sabor goiaba (250 Kg), polpa 
de frutas no sabor abacaxi (250 
Kg), polpa de frutas no sabor 
acerola (250 Kg), vagem (200 
Kg), pepino (300 Kg), goiaba 
(1.000 Kg), melancia (1.500 Kg), 
taioba (200 maços), tomate (800 
Kg), couve-flor (200 un.), quiabo 
(200 Kg), rabanete (150 Kg) no 
valor total de R$ 76.071,10. Os 
produtos alho in natura, couve 
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