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Anchieta

Prefeitura

CARTA CONVITE 003/2018
Publicação Nº 116753

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 003/2018

EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

O Município de Anchieta, através da CPL, torna público que 
realizará no dia 30/01/2018, às 09:00 horas, em sua sede, 
à Rod. do Sol, 1620, Vila Residencial Samarco, Anchie-
ta/ES, Licitação na modalidade de Convite, do tipo menor 
preço global, objetivando contratação de serviços de ela-
boração de projetos complementares, básicos e executi-
vos, para posterior construção da CMEI Tom e Jerry no 
distrito de Iriri, município de Anchieta-ES. Os envelopes 
deverão ser entregues até às 09hs00min do mesmo dia. 
Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.an-
chieta.es.gov.br/transparencia/licitacao ou via correio eletrônico, 
no endereço licitacaoanchieta@gmail.com Quaisquer esclareci-
mentos na CPL, nos dias úteis e no horário das 07:30 às 
12:30 horas ou pelo telefone (28)3536-3358.

Valor global estimativo do serviço: R$ 61.177,22

Prazo de execução: 120 dias.

Anchieta/ES, 19/01/2018

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

Decreto-A Nº 04 de 04/01/2017

NOVA DATA DE ABERTURA CONVITE 002/2018
Publicação Nº 116754

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 002/2018

EXCLUSIVA PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

O Município de Anchieta, através da CPL, torna público que 
após a suspensão da licitação publicada no dia 19/01/2018 
no Diário Oficial dos Municípios (DOM), marca para o dia 
31/01/2018, às 09:00 horas, em sua sede, à Rod. do Sol, 
1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/ES, Licitação na 
modalidade de Convite, do tipo menor preço global, obje-
tivando contratação de empresa especializada para elabo-
ração de projetos de prevenção e combate a incêndio para 
adequação de prédios escolares municipais. Os envelopes 
deverão ser entregues até às 09hs00min do mesmo dia. 
Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.an-
chieta.es.gov.br/transparencia/licitacao ou via correio eletrônico, 
no endereço licitacaoanchieta@gmail.com. Quaisquer esclare-
cimentos na CPL, nos dias úteis e no horário das 07:30 às 
12:30 horas ou pelo telefone (28)3536-3358.

Valor global estimativo do serviço: R$ 58.957,06

Prazo de execução: 120 dias.

Anchieta/ES, 19/01/2018

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

Decreto-A Nº 04 de 04/01/2017


