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Vitória (ES), sexta-feira, 03 de Dezembro de 2021.

assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado 
na Estrada do Galo, Distrito da Sede, neste Município 
de Domingos Martins - ES, com fornecimento de 
materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra, 
conforme planilha e cronograma físico-financeiro.
Valor estimado: R$ 1.145.404,86
Abertura da sessão pública: 22/12/21 às 09:00h
Local de realização da sessão pública: Sala de 
Licitações da PMDM, localizada no Auditório da Biblioteca 
Pública Municipal, situado na Av. Senador Jefferson de 
Aguiar, 275, ao lado do antigo Hotel Imperador, Centro, 
Domingos Martins - ES.
O edital está disponível no endereço www.domingos-
martins.es.gov.br.
Contato: Tel.(27) 3268-3214 e e-mail: licitacao@do-
mingosmartins.es.gov.br

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Presidente da CPL

Protocolo 758370

Ecoporanga

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
0030/2021

HOMOLOGO resultado final do presente certame.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de translado funerário para atender as famílias 
vulneráveis socialmente deste município.
EMPRESA VENCEDORA: ALESSANDRO SOARES 
ROCHA - FUNERÁRIA CARLOS CHAGAS CNPJ: 
09.161.117/0001-21
Valor Global: R$ 81.720,00 (oitenta e um mil e 
setecentos e vintes reais).
Processo: 5926/2021
ID: 2021.025E0700001.01.0014
Homologado em 02/12/2021.

Elias Dal Col
Prefeito

Protocolo 758657

Governador Lindenberg

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Governador Lindenberg, através de seu Presidente, 
torna público que após a análise da documentação 
das empresas participantes da Tomada de Preços nº 
006/2021 declara INABILITADA a empresa Teles & 
Matos Advocacia  e HABILITADA a empresa Celio 
e Feu Sociedade Individual de advocacia. Desde já 
fica assegurado às empresas participantes vistas ao 
processo e estão abertos prazos regulamentares para 
recurso, conforme dispões o item 8.5 do edital acima 
caracterizado.
Gov. Lindenberg - ES, 03.12.2021.
Edigar Casagrande
Presidente da CPL

Protocolo 758648

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Governador Lindenberg, através de seu Presidente, 
torna público que após a análise das propostas de preços 
das empresas participantes e habilitadas na Tomada 
de Preços nº 005/2021, declara vencedora do certame 
a empresa Construtora Via Norte Ltda, com o valor de 

R$ 1.894.418,91 (Hum Milhão, oitocentos e noventa e 
quatro mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e um 
centavos), contra a proposta da empresa Construtora 
Schmidt EIRELI, no valor de R$ 1.903.922,47 (Hum 
milhão, nocecentos e três mil, novecentos e vinte e 
dois reais e quarenta e sete centavos) anexas a este 
processo. Desde já fica assegurado às empresas partici-
pantes vistas ao processo e estão abertos prazos regula-
mentares para recurso, conforme dispõe a Lei 8.666/93.

Gov. Lindenberg - ES, 03.12.2021.
Edigar Casagrande
Presidente da CPL

Protocolo 758694

Ibatiba

O Município de Ibatiba-ES torna público para 
ciência dos interessados, que estará realizando o 
Processo Licitatório nº 058/2021 - Pregão Presencial 
nº 050/2021. Objeto: “Registro de preços que tem por 
objetivo a futura contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de administração, geren-
ciamento e controle de aquisição de combustíveis e 
derivados (tipo gasolina comum, óleo diesel, óleo diesel 
s10, bem como óleo lubrificante e outros derivados), 
em rede de postos credenciados, compreendendo ad-
ministração e gerenciamento informatizado, com uso de 
cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de 
combustíveis e derivados, utilizando a tecnologia que 
melhor controle com segurança à contratação, a fim de 
atender os veículos oficiais, máquinas e equipamentos 
operacionais pertencentes ao Município de Ibatiba-ES.” 
Data: 21/12/2021 - Horário: 14:00hs - a  ser 
realizado na Sede da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, 
Rua Salomão Fadlalah, 255 - Centro, Sala da Comissão 
Permanente de Licitação. 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: setordelicitacaoibatiba@
gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: www.
ibatiba.es.gov.br. Informações: Tel.: (28) 3543-1711, 
com Nilcéia Horsth Ferreira Santos - Presidente da CPL.

Protocolo 759040

Ibiraçu

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 098/2021
A Secretaria Municipal de Administração torna pública a 
Dispensa de Licitação conforme Artigo 24, inciso II, da 
Lei 8.666/1993 e alterações, em favor de MARILZETE 
APARECIDA GADIOLI CUZZUOL, CNPJ sob o nº 
05.770.766/0001-79. Proc. Nº 5406/2021. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em locação e 
prestação de serviços de montagem e desmontagem 
de tendas ou stande, para o natal luz, a pedido 
da SEMTECLA. Valor: R$ 2.580,00. Vigência: até 
31/12/2021.

Ibiraçu, 02 de dezembro de 2021.
Carolina Araújo Modenesi

Secretaria M. de Administração
Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo 
Administrativo N°: 5406/21.
ID: 2021.030E0700001.09.0038

DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal

Protocolo 758487
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