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Secretaria de origem: Secretaria Municipal de Obras.
O edital completo poderá ser obtido no endereço 
eletrônico www.cariacica.es.gov.br, telefone: (27) 
3354-5814.
Valor máximo estimado para o certame: R$ 
216.546,55 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e 
quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
ID.TCE-ES: 2021.017E0600005.01.0016
Cariacica-ES, 07/07/2021.

ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 684695

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

Processo 15.216/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de obras de Drenagem e Pavimentação 
da rua São Salvador, no Bairro Jardim América, no 
Município de Cariacica/ES.
Data da entrega e abertura dos envelopes: 29 de julho 
de 2021.
Horários: 13h30min (Entrega de envelopes) -14h00min 
(Abertura).
Regime de Execução: Indireta (empreitada por preço 
unitário).
Tipo de Licitação: Menor Preço.
Secretaria de origem: Secretaria Municipal de Obras.
O edital completo poderá ser obtido no endereço 
eletrônico www.cariacica.es.gov.br, telefone: (27) 
3354-5814.
Valor máximo estimado para o certame: R$ 472.218,51 
(quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e dezoito 
reais e cinquenta e um centavos).
ID.TCE-ES: 2021.017E0600005.01.0018
Cariacica-ES, 07/07/2021.

ELIZA COELHO DE OLIVEIRA VALVASSORI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 684696

Castelo

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO 
COLOCADO - PREGÃO PRESENCIAL N. º 

001/2021
OBJETO: Contratação referente ao fornecimento de 
Auxílio-Alimentação em Cartões Eletrônicos Magnéticos 
para até 2.000 funcionários da Prefeitura Municipal de 
Castelo e do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com 
a Lei Municipal 3.119, de 28 de novembro de 2011, 
o Decreto 10.426/2011, que regulamenta a referida 
Lei, para o exercício de 2021, e demais alterações, 
conforme condições e especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e inseparável 
deste edital, independente de transcrição.
O MUNICÍPIO DE CASTELO, através do Pregoeiro, 
torna público que em face da INABILITAÇÃO/DES-
CLASSIFICAÇÃO da primeira colocada no Pregão 
Presencial n° 001/2021, após análise de peça recursal, 
CONVOCOU nos termos do art. 4º, §5º do Decreto 
Federal 8.538/2015 c/c art. 4º, XVI e XXIII, da Lei 
10.520/02, a empresa classificada em 2° lugar para 
nova sessão pública visando à negociação e abertura 
da documentação de habilitação, a qual ocorrerá no 
dia 13/07/2021 às 09:30 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal de Castelo.
Ficam desde já, todas as demais empresas partici-
pantes do certame e outros interessados, convocados 

a acompanhar a negociação de preço e análise da 
documentação de habilitação. Ao final desta nova 
sessão abrir-se-á novamente nos termo do art. 4º, 
inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 a possibilidade 
de qualquer licitante, manifestar imediata e motiva-
damente a intenção de recorrer, relativa às decisões 
nela tomadas. A falta de manifestação imediata e 
motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão de Pregão, na Av. Nossa Senhora da Penha, 
103 nesta cidade; pelo telefone: (28) 3542 8520 ou 
pelo e-mail: licitacao@castelo.es.gov.br, em dias úteis 
e em horário de expediente.

Castelo, ES, 07 de julho de 2021
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO

Pregoeiro
Protocolo 684684

Conceição da Barra

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL 44/2021 - SRP

Objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de armazenamento temporário, 
transporte rodoviário de carga e recebimento/
destinação final dos resíduos sólidos urbanos 
domiciliares não recicláveis classe II para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura, Obras e Transportes, tudo conforme Termo de 
Referência e anexo II. A licitação será suspensa para 
revisão de seus termos técnicos e em breve será 
publicada nova data de abertura com novo edital 
disponível. Mais informações através do site www.
conceicaodabarra.es.gov.br/transparencia/licitacao ou 
(27)98884-7593.
Conceição da Barra, 07 de julho de 2021.

REINALDO BASILEU GUARESCHI
Pregoeiro

Protocolo 684447

Ecoporanga

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2021
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 0018/2021:
Registro de Preços para aquisição de computadores.
Licitação com cota reservada para empresas enquadradas 
no regime da Lei complementar nº123/06 e alterações.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 
08h00min do dia 08/07/2021.
DATA E HORÁRIO ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: as 09h00min do dia 21/07/2021.
Processo: 1686/2021
ID: 2021.025E0700001.02.0018
O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.
es.gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas pelo e-mail:
licitacao@ecoporanga.es.gov.br

Lucas Antunes de Sá
Pregoeiro

Protocolo 684557
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