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Anchieta

Prefeitura

ALTERAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO 004-18
Publicação Nº 135092

AVISO DE ALTERAÇÃO EDITAL

TOMADA DE PREÇO N° 004/2018

PROCESSO 4007/2018

O Município de Anchieta torna público a ALTERAÇÃO do 
edital da licitação em referência, na alínea “e” do item 
5.1.3 onde se lê Indicação dos Responsáveis Técnicos (En-
genheiro Civil ou Arquiteto) para o acompanhamento dos 
serviços, objeto da presente licitação, E DECLARAÇÃO DE 
participação dos responsáveis técnicos indicados conforme 
Anexo IX. Leia-se Indicação dos Responsáveis Técnicos 
(Engenheiro ou Arquiteto) para o acompanhamento dos 
serviços, objeto da presente licitação, E DECLARAÇÃO DE 
participação dos responsáveis técnicos indicados conforme 
Anexo IX e item 7.9.1 onde se lê O prazo para execução 
dos serviços, objeto deste edital é de 90 (noventa) dias 
corridos a partir da assinatura do instrumento contratual, 
compreendendo os prazos parciais constantes nas ordens 
de serviço emitidas. Leia-se O prazo de execução da obra, 
será de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da 
data de emissão da ordem de início dos serviços, conforme 
cronograma físico-financeiro anexo.

Altera-se a data da realização do certame para o dia 30 de 
maio de 2018 às 13 horas.

Anchieta/ES, 14/05/2018

Renata Santos da Costa

Presidente CPL/PMA – ES

Decreto-A Nº 04 de 04/01/2017

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 019/2018
Publicação Nº 135093

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 
019/2018

Processo n.º 4888/2018

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público a realização de licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objeti-
vando contratação exclusiva de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição 
de gêneros alimentícios (frutas, leite, achocolatado, etc) 
para atender aos eventos da Secretaria de Turismo, Co-
mércio e Empreendedorismo, conforme as Leis 8.666/93, 
10.520/02 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interes-
sados 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 24/05/2018. Abertura das Pro-
postas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 24/05/2018.

Anchieta, 11 de maio de 2018

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO LICITAÇÃO DESERTA CARTA CONVITE 
007/18

Publicação Nº 135129

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

CARTA CONVITE 007/2018

O Município de Anchieta/ES através de sua Comissão Per-
manente de Licitação vem tornar público para amplo co-
nhecimento e em conformidade com o disposto da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações, que a licitação na modalidade 
de Carta Convite 007/2018, do tipo menor preço global, 
processo administrativo nº 2837/2018, objetivando a con-
tratação de empresa especializada para execução de obra 
de reforma e manutenção das instalações do centro dos 
idosos, englobando o conserto do telhado e gesso, revisão 
das instalações elétricas e iluminação, pintura, manuten-
ção e reparo das portas de blindex, instalações de grades 
de proteção, com emprego de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, não acudiu interessado em participar do 
certame. Desta forma a licitação foi declarada DESERTA.

Anchieta/ES 11/05/2018.

Presidente da CPL

Renata Santos da Costa


