
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

LICITAÇÕES

Vitória (ES), sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022. 1Vitória (ES), sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022.

www.dio.es.gov.br Vitória (ES), sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022

DIÁRIO OFICIAL
Edição N25.874

Prefeituras

Afonso Cláudio

Aviso de
2ª Republicação

Convite nº 001/2022
Proc. Nº 23722/2022

ID CIDADES:2022.001E0700001.01.0016
O Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público a Republicação do Convite em epígrafe (para 
informação dos valores de referência- anexo VII - a) com 
alteração de data, que em por objetivo contratação 
de empresa especializada para prestação de 
serviços de engenharia, para elaboração de 
projeto executivo de sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas-spda,cabeamento 
estruturado e prevenção de combate a incêndio. 
A sessão pública  será  realizada às 09h:00min do dia  
09 de dezembro de 2022, na sede da Prefeitura. O 
Edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitação da 
Prefeitura, através do e-mail licitacao@afonsoclaudio.
es.gov.br ou através do site www.afonsoclaudio.
es.gov.br, link Licitação. Informações através do tel. 
(27)3735-4005 ou do e-mail supramencionado, no 
horário de 07:00 às 16:00 horas.

Afonso Cláudio/ES, 01 de dezembro de 2022.
Adrielli Moreira Barcellos

Presidente CPL
Protocolo 978073

Aviso
Pregão Eletrônico Nº 56/2022

Proc. Nº 24891/2022
ID CIDADES:2022.001E0700001.01.0019

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da 
Pregoeira Oficial e equipe de apoio, tornam público 
que realizará Licitação, na modalidade “Pregão 
Eletrônico”, tipo “menor Preço por lote’’, 
por meio de sistema eletrônico (Portal de 
Compras Públicas), objetivando a Contratação 
de empresa especializada para prestação de 
serviços de transporte escolar gratuito de alunos 
matriculados na Rede Estadual de Ensino nas 
Etapas do Ensino Fundamental e Médio, conforme 
condições e especificações constantes do Edital e 
Anexos, que estão disponíveis nos sites: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, WCompras ID N° 
213259. e www.afonsoclaudio.es.gov.br, link 
Licitação.
- Acolhimento das Propostas no sistema eletrônico 
a partir de: 05/12/2022, às 08:00 horas.

- Limite de Acolhimento das Propostas: 15/12/2022, 
às 08:00 horas.
- Abertura das Propostas e Início da Sessão 
Pública: 15/12/2022, às 08h01min.
Mais informações através do tel. (27) 3735.4005 ou 
e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 01 de dezembro de 2022.
Adrielli Moreira Barcellos

Pregoeira
Protocolo 978235

Aviso de Suspensão de
Tomada de Preços Nº 04/2022

Proc. N°010120/2022
ID CIDADES Nº: 2022.001E0700001.01.0018

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da 
Pregoeira e equipe de apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da 
Tomada de Preços em epígrafe - que tem como objetivo 
contratação de empresa especializada para Construção de 
Alambrado no Distrito de São Francisco, por necessidade 
da Administração Pública Municipal. Nova data para a 
realização do certame será publicada nos mesmos meios 
de comunicação onde se deu o aviso inicial.

Afonso Cláudio/ES, em 01 de dezembro de 2022.
Adrielli Moreira Barcellos

Presidente da CPL/Pregoeira
P. M. de Afonso Cláudio/ES 

Protocolo 978327

Águia Branca

PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022
ID: 2022.003E0700001.01.0038

OBJETO: Contratação de empresa para promoção 
de eventos infantis por ocasião das comemorações 
natalinas (parque de diversões, carrinho de pipoca, 
algodão doce, etc.)
Abertura e julgamento: 14/12/2022 às 09h00min.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da 
Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES ou prefeitu-
radeaguiabranca.es.gov.br.
Informações: (27)3745-1357 ou  licitacao@prefeitu-
radeaguiabranca.es.gov.br

Águia Branca, 01/12/2022.
JOÃO BATISTA REGATTIERI

Pregoeiro PMAB
Protocolo 978127
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