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O Município de Anchieta/ES, 
através de seu Pregoeiro, torna 
público a realização de Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, 
objetivando a Contratação exclusiva 
de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparada para 
aquisição de eletrodomésticos e 
instalação de ar condicionado, novo 
e sem uso, tipo split, e bombas para 
remoção de condensado, incluindo 
os serviços de instalação dos 
respectivos equipamentos, bem 
como de execução das necessárias 
tubulações, com fornecimento de 
todos os materiais necessários à 
execução dos serviços, para atender 
ao Parque Sede da RDS Papagaio, de 
acordo com as condições, 
especificações constantes neste 
Edital e em seus anexos,  conforme 
as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 
123/2006. Os interessados 
deverão retirar o Edital pelo site 
www.anchieta.es.gov.br ou via 
correio eletrônico, no endereço 
pregão.anchieta@gmail.com. 
Credenciamento e recebimento dos 
envelopes: De 09:00 às 09:30 do 
dia 16/03/2020. 

    Silvana de Azevedo Alpohim 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 
006/2020 

Processo n.º 10654/2019 

Abertura das Propostas e Sessão de 
Disputa: às 09:30 do dia 
16/03/2020. 
Anchieta/ES, 02 de março de 2020. 

             Pregoeira - PMA 

AVISO DE RESULTADO PP 004/2020
Publicação Nº 260178

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2020

Processo N.º21892/2020

O Município de Anchieta/ES, por meio de seu Pregoeiro, torna público resultado da licitação em referência, cujo objeto é 
Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para aquisição de equipamento de aú-
dio, vídeo e foto (projetor multimidia, caixa de som, tela retrátil e suporte para retroprojetor), devidamente homologado 
pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.

Empresas vencedoras:

CAZELE SPORT LTDA:

Lote 2: no valor de R$ 2.938,00.

INOVA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI:

Lote 1: no valor de R$ 1.135,00.

Lote 3: no valor de R$ 109,00.

SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME:

Lote 4: no valor de R$ 3.000,00.


