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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 003/2019
Publicação Nº 227698

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 003/2019

O Município de Anchieta/ES torna público que realizará a partir do dia 30/10/2019, às 13:00 horas, em sua sede - Anexo 
II (antigo ginásio), à Rod. do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, Licitação na modalidade de Chamada Pú-
blica, processo administrativo nº 12924/2019, para credenciamento de prestador de serviços cartorários notariais e de re-
gistros; Tabeliães de protestos e titulo; oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; oficiais de 
registro de Títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, em conformidade com a tabela de emolumentos constante 
no anexo da lei estadual nº 4.847/93 e alterações, para Lavratura de Escrituras Públicas, registros de firma, autenticação, 
emissão de certidões e outros documentos oficiais em atendimento às necessidades dos órgãos da Administração Direta e 
Indireta do município de Anchieta, de conformidade com a tabela de emolumentos vigente, perante os seguintes titulares: 
- Tabeliães de Notas;– Oficiais de Registro Civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas; – Oficial de Registro de 
Títulos e Documentos e civis da pessoa jurídica; – Tabeliães de Protesto de Títulos.

Informações na CPL, nos dias úteis no horário das 11:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (28) 3536-3358.

Anchieta/ES, 25/09/2019

Presidente da CPL

Renata Santos da Costa.

AVISO DE RESULTADO PP 024/2019
Publicação Nº 227679

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2019

Processo N. 12095/2019.

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para locação de relógio de ponto eletrônico biométrico com impressora de recibo, 
incluso instalação, fornecimento de bobinas térmicas de papel, configuração e treinamento para uso de software de geren-
ciamento dos equipamentos relógio de ponto, devidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.

Empresa vencedora:

EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.053.735/0001-30:

Lote 1: no valor de R$ 122.320,00.

Anchieta, 25 de setembro de 2019

AVISO LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2019
Publicação Nº 227711

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2019

PROCESSO 16256/2019

O Município de Anchieta, torna público que realizará abertura no dia 31/10/2019, às 13:30 horas, em sua sede, à Rod. 
do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, Licitação na modalidade de Concorrência Pública, do tipo menor 
preço por lote, objetivando contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem do Bairro Anchieta 
(RUA 01 (JAIRO DE MATTOS PEREIRA); RUA 02 (PROF. PATRICIA ROFFES); RUA 03 (ADYL LYRIO MARCHESI + MARIA DE 


