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SECRETARIA DE GESTÀO E PLA!4EJAMOOO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 153/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019 

PROCESSO N° 0920/2019 

SI: IP <:0 I~t lOS 

Aos 02 (dois) d1as do mês de dezembro do ano de 2019, o MUNICÍPIO DE IÚNAIES. pessoa juríd1ca 

de direito ~úblico interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.0 27.167.394/0001-23. com sede na 

Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.0 58, Centro, lúna - ES, neste ato representado pelo 

Prefeito Mumcipal, Sr. WELITON VIRGÍLIO PEREIRA, Prefeito Municipal, brasileiro casado servidor 

publico, portador do CPF n.0 998.381.257-68 e RG n.0 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, 

n° 185. Br1rra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Município de lúna e pela Secretana 

Munictpal de Saúde - Fundo Municip21 de Saúde. devidamente inscrito no CNPJ sob o n.0 

10.700.103/0001 -18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda. n° 79, Quilombo. lúna/ES. neste ato 

representada pela Secretária Municipal de Saúde, VANESSA LEOCÁDIO ADAMI, funcionána pública. 

brasileira. solteira, portadora do CPF n.0 105.842.847-05 e RG n.0 14.045.837-MG residente e 

domiciliada na Aven1da Deputado João Rios, n° 34, Bairro Quilombo, neste Mumcipio. considerando o 

resultado da licitação n° 067/2019, na modalidade de Pregão. na forma Presencial. para REGISTRO 

DE PREÇOS, processo administrativo n° 0920/2019, resolve registrar os preços da empresa indicada 

e qualificada nesta ATA. de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada. 

atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Le1 n° 

8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alterações. no Decreto n° 7.892. de 23 de janelfo de 20~ 3. e em 

conformidade com as disposições a seguir· 

01 -CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL COMPRA DE 

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA PNEUS, conforme condições e especificações 

contidas no Termo de Referência e em Seus Anexos. 

02 ·CLÁUSULA SEGUNDA- DOS PRECOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

2.1. Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Presenc1al n° 067/2019, f1cam 

registrados para contratações futuras os preços umtários e respectivo fornecedor, Identificado a segwr: 

RAZÃO SOCIAL: JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 11 .264.563/0001-03 

ENDEREÇO: Rua Nahin Jabor, n° 22, Belvedere, Bom Jesus do NorteiES, cep: telefone: 

(22)98161 -7777, endereço eletrônico: jaborparticipacoes@hotmail.com. ;p 

~ 
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2.2. Os preços registrados do Detentor da .~ta seguem em anexo (Anexo 1 ). 

2.3. Relação dos licitantes que após o encerramento da fase competitiva, manifestaram ··aceite" aos 

preços e condições reg1stradas pelo licitante vencedor. conforme ata de realização do pregão. (Anexo 

2). 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA- ÓRGÃO PARTICIPANTE: 

3.1. O Município de lúna será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços. não existindo outro 

órgão participante. 

3.2. A Ata de Registro de Preços. durante sua vigência. poderá sofrer as adesões de que trata o art. 22 

do Decreto n° 7.892/2013. 

04- CLÁUSULA QUARTA- VALIDADE DA ATA: 

4.1. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses. a contar de sua publicação resumida no 

D1áno Ofic1al do Estado, vedada sua prorrogação. 

4.2. Encer·ada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela decorrentes 

05- CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E C.ANCELAMENTO: 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente. a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao fornecedor. 

5.3. Ouardo o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superven1P.nte, a Admin1stração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumpnr o cXJmpromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. Libe·ar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidarle se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados: e 

5.5.2. Con•tocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negoc1ação. ~ 
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5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5 7.1. Convocado, não comparecer no prazo de até 7 (sete) dias para assinatura do contrato: 

5.7.2. Descumprir as condições da Ata de qegistro de Preços: 

5.7.3. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administwção, sem justificativa aceitável; 

5. 7 .4. Nã J aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior aqueles 

praticadof, no mercado· ou 

5.7.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo. 

alcançando o órgão gerenciador. 

5.8. O ca ·1celamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1 , 5.7.2. 5.7 3 e 5.7.5 será 

formalizara por despacho do órgão gerenciador, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O carcelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente. decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. Por razão de interesse público: ou 

5.9.2. A pedido do fornecedor. 

06 • CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES: 

Compete ao Orgão Gerenciador: 

6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do S1stema de Registro de Preços - SRP. 

6.2. Efetuar o registro do licitante e firmar "i correspondente Ata de Registro de Preços. 

6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação. sempre que solicitado. dos 

fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração. obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos de contratação definidos. 

6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados. 

6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contrad1tóno, decorrentes de descumprimento 

do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações. 

6.6. Realizar. periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajostdade dos preços 

registrados. 

6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores. 

6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata. nas contratações dela 

decorrentes. 

~~e llblrgador fl)<tmt~das Amara!,"? SS, Ccr. ro,lúna/ES. CEI' 29 390·000 
CM>J nrt2 1.1G7.3~/0001-2J 1 Te-f: t28) 35454750-1 tm<~l240ll emaíl: contratos@•unJ cs.gov bl 
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07- CLÁUSULA SÉTIMA- CONDIÇÕES GERAIS: 

7 .1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do ObJeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se defimdos no Termo de Referência e no instrumento contratual. anexos ao Edital. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 1nclus1ve 

o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993. 

7 .3. Os co 1tratos derivados da presente ata, serão fiscalizados pelo servidor Leonardo Aguiar de Lima. 

matricula r 0 30333 e Paulo Sergio Prudente, matrícula n° 303480, nomeados por porta na subscrita pelo 

Gabinete do Prefeito. 

Para firmeza e validade do pactuado, a pr~sente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de 1da e achada em ordem. vai assinada pelas partes. 

lúna/ES. 06 de dezembro de 2019. 

IÚNA 

Weliton Virgílio Pereira - Pr eito Municipal 

AL DE SAÚDE 

~ l ~~~A~ _J-_ 

~BOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EiRÊIT ""'i ( ~ 
Victoria Marinato Borges Jabor Batista I ou procurador legalmente habilitado 

Roa Dewn ~ador Ej)arnloonda~ Ama"'a1, n• ss, (entro. lúna/ES,. CEP 29 390·000 
CNPJn~ 27167.394,1000123} Te!: (28}354547SO-Ramal2401l t>mJI contratos@iuna t:>' gov hr 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS 

ANEXO- TERMO N° 000153/2019- SEQUÉNCIA N"000002474 

Origem Pregão Presencial NO 000067/2019 l Processo 1 ooo92012o19 

Contr11ro Termo N° 000153/2019 

Empresa JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS c iRELI 

CNPJ CNPJ: 11.264.563/0001..()3 

Endereço 
RUA NAHIR JABOR, 22 • BELVERDERE · BOM JESUS DO NORTE - ES- CEP: 29460000 

Secretarra 00015 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE 

Local 00483 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES 

Item Lote Espooficação Marca UN Quant 

PNEU NUVO 17 5 • 25 • 16LUNAS G2 L2 
descn(ão: 
• prazo de garantia OS (Cinco) anos contra defettos de 
fabricação, contados da efeuva entrega. 

03/ 017 
- todos os produtos deverão ser novos. estando dentro das 

LOADER XT UN 35,00 
norma:. técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se 
admitíndo em hipótese alguma o fornecimento de produtos 
recapados. recauchutados. tipo remold, remodelados. 
reman Jfaturados reformados ou que tenham sofrido 
qua1sqJer outros processos de recorn:!icionamento. 

PNEU NOVO 175.'70 R 13 - 82T 
descnção: 

·prazo de garant.a OS (ctnco) anos contra defeitos de 
fabncação. contados da eletiva entrega. 
• to!los os produtos deverão ser novos. estando dentro das 

norma·. técnicas da abnt e certificado do inmetr~> , não se 
026 018 admrttndo em hipótese alguma o fomectmento c.~ produtos COOPER UN 48.00 

recapados. recauchutados, tipo remold. remodelados. 
remanufaturados, reformados ou que tenham sofudo 
qua1sq. er outros processos de recondtdonamento. 
- atenoer o programa brasileiro de etiquetagem. portaria 
544/12 resistência ao rolamento a. aderenc1a em piso 
molhado a. ruído externo 72db 

PNEU NOVO 215f75 R15 AT 113T 
descnção· 
• prazo de garantia 05 (ctnco) anos contra defeitos de 
fabrica cão. contados da efeuva entrega 
• todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das 
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se 

034 024 adrnttmdo em hipótese alguma o fornecimento de produtos FARROAD UN 12,00 
recapados, recauchutados. tipo remold. remodelados. 
remanulaturados, reformados ou que tenham sofndo 
qua1sq Jer outros processos de recondioonamento. 
• atendN o programa brasileirO de et1quetagem. ponana 
54411 2 res1stenc1a ao rolamento a. aderenc1a em Piso 
molhaco a, ru1do oxtemo 72db 

PNEU ~OVO 90 X 90 • 21 
dcscnçiio: 
• prazo de garantia OS (cinco) anos contra defeitos de 
fabricar,ão, contados da efeuva entrega. 

025 033 
• todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das 

MAGGION UN 3,00 norma~ técnicas da abnt e certificado do inmetro. não se 
admlttr-do em hipótese alguma o forneCimento d:.: produtos 
recapa los. recauchutados. llpo remold, remode ados. 
remanulaturados, reformados ou que tenham sofrido 
quaisq•1er outros processos de recondicionamento. 

RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MAO 

013 039 
2,5X 8 

WORK UN 20,00 

descrição: 

Rua Des Epamtnondas do A naral. 58- Centro · tuna- ES. Cx Pootat 07, • Cep· 29.390-000 • CNPJ: 27.167.39410001-23 
Telelax: (28) 3545· 3140 

Unitário 

2.822,00 

149.90 

627.00 

129.90 

37,60 

Valo' Total 

98.770.00 

7 195.20 

7.524,00 

389 70 

752.00 

A:::::?'Lb) · 
~·\ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS 
·roda fabricada em aço carbono especial de aha quahdade; 
• pintwa eletrostática a po, possui uma bucha em nyton 
grafltado na conexao com o eixo do carrinho de mão. 
• pneu com cámara inflável 

roda ,;ompleta com pneu. câmara e bucha plástica. 

~ua Des Eparn1nondas do Amaral. 58· Centro -lúna • ES, Cx Postal 07, • Cep: 29.390-000 • CNPJ· 27 167.394/0001·23 
Tclofax: 128) 3545· 3140 
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l!CITACÓES 

VInte e dOIS centavos). VIGENCIA: 
10 de dezembro de 2019 õ 09 de 
dezembro de 2020. AMPARO 
LEGAL: Pregão Presencial (SRP) no 
036/2019, Processo Admini>trativo 
no 4.215/2019. Conceição do 
Castelo·ES, 10 de dezembro de 
2019. 

Christiano Spadetto 
Prefeito 

Protocolo 547129 

Ecoporanga i 
RESUMO DA ATA DE REGI STRO 

DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL 042/2019 
Processo no. 4122/2019 
Objeto: REGISTRO DE FREÇOS 
PARA FUTURA AQUISIÇÃO ;)E MA· 
TERIAIS DE LIMPEZA E HIG!ENE 
Vigênc1a da Ata de Reg. Pre~os: 
De: 30/10/2019 a 29/10/2020 
A.R.P. 045/2019. ARRU
DA COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA EIRELI. CNPJ: 
30.681.395/0001·04. VALOR: R$ 
36.503,40 (tnnta e seis mil qui· 
nhentos e três rea1s e quarenta 
centavos). 

Lenilson Pereira da Silva 
Gerenc1ador SRP 

Protocolo 547864 

Fundão 

AVISO DE SUSPENSÃO DE 
LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 011/ 2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

NO 8899/2019 
O Município de Fundão/ES, por 
melo da Com1ssão Perrr anente 
de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que 
em cumpnmento do que dispõe a Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações, 
resolve SUSPENDER o p·ocesso 
llcitatório na Modalidade TOMADA 
DE PREÇOS N° 011/ 2019, 
:ujo objeto é a contratação de 
empresa de engenharia a fim 
de se realizar a revitalização da 
Rua Antônio Paulo de Miranda, 
no Bairro Centro, Fundão/ ES, 
com pavimentação, drenagem, 
construção de pa!iseios, 
calçadas cidadãs, iluminação e 
sinalização, o qual foi PUBLICADO 
no dia 11 de novembro de 2019 
no Mural da Prefeitura de Fundão/ 
ES, no d1a 12 de novembro de 
2019 no Diário Oficia l do Estado 
do Espírito Santo (DIOES), no d1a 
12 de novembro de 2019 no Diário 
Ofic1al da União (DIOU), no d1a 12 
de novembro no Diário Oficial dos 
Municípios (AMUNES) e no Jornal 
· corre1o do Estado" no dia 12 de 
novembro de 2019, com o objetivo 
de promover posteriores correções 
e alterações de lavra técnica. 
Fundão/ES, 12 de dezemoro de 
2019. 

YURI CRUZ MOTA 
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

Protocolo 547907 

HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO REFERENTE À 

TOMADA DE PREÇO N° 
009/2019 

PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO No 

0825/ 2019 

O Município de Fundão · ES, 
HOMOLOGA, em todos os seus 
termos o resu ltado da licitação 
em epígrafe, cujo objeto é a 
contratação de Empresa de 
serviços de engenharia a fim de 
se realizar a construção de um 
espaço utilizado para recreação 
infantil composto de brinquedos 
para entretenimento das 
crianças que estudam no Centro 
Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) São José, Fundão-ES e, 
ADJUDICA o objeto da licitação em 
favor da licitante vencedora COMAN 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
L TOA EPP apresentou "Proposta 
Comercial" (proposta de preços) 
no valor global de RS 31.903,51 
CTrlnta e um mil e novecentos 
e três reajs e cjoquenta e um 
centayosl. 

Fundão - ES, 12 de dezembro de 
2019. 

JOILSON ROCHA NUNES 
Prefeito do Município de 

Fundão/ES 
Protocolo 547893 

Guarapari " 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
ONDE SE LÊ: 
O Município de Guarapari-ES 
toma público o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 
119/2019-PROCESSO N° 
19662/2019, cujo OBJETO é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A REVITALIZAÇÃO DA 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
DAS VIAS PÚBLICAS - SEPTRAN. 

LEIA-SE: 
O Município de Guarapari-ES 
toma público o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 
119/2019-PARA REGISTRO 
DE PREÇO-PROCESSO NO 
19662/2019, cujo OBJETO é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A REVITALIZAÇÃO DA 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
DAS VIAS PÚBLICAS - SEPTRAN. 
Guarapari/ES, 13 de dezembro de 
2019. 
Luciane Nunes de Souza 
Pregoeira 

Protocolo 547922 

. 
Iconha : 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N.o 

07S/2019 
Menor Preço Global - Menor 

Taxa de Administração 
A Prefeitura Municipal de Iconha/ 
ES, através da Pregoeira e Equipe 
Apoio nomeados pelo Decreto n.0 

\•ll'l.a.l••iii'IVI~t'lll< """' 1•1<1. !nf'\t<rA-..,_\,011 I~H'~t'\ \ nt I\ 1"-1 IVJ t~l \IWI UO~ .. I'UUfUS\""fn 
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Vitória (ES), Sexta-feira. 13 de Dezembro de 2019. 

3.466, de 27 de ma1o de 2019, 
torna públ ico para conhecimento 
dos Interessados que, a fim de 
regulanzar a publicidade do 
procedimento, fica designada a 
sessão pública para às 08h (oito 
horas) do dia 27/12/2019 
(vinte e sete de dezembro de 
dois mil e dezenove), na sala 
da CPL, 20 piso da Prefeitura 
Municipal de Iconha/ES, Praça 
Darcy Marchiori, n.o 11, Jardim 
Jandira, o Pregão Presencial para 
Reg1stro de Preços n.o 075/2019, 
MENOR PREÇO GLOBAL · MENOR 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, cujo 
objeto é a Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços de gerenciamento da 
frota municipal de veículos, 
máquinas e eqUipamentos, de 
forma continuada, através de 
sistema in formatizado, englobando 
a Implantação, administração 
e controle, compreendendo 
manutenção preventiva e corret1va, 
por meio de rede credenciada, 
a fim de atender as Secretanas 
Municipais, de acordo com as 
cond1ções e especificações do 
ed1tal. Informações no endereço 
acima, tel. : ( 28) 3537-2270 -
E·mail : l jcjtacao jconha@gmaj! 
tQID e endereço eletrômco: 'J:i:ti)fJ.. 

jconha.es.goy.br. 
!conha/ES, 12 de dezembro de 
2019. 
JACIARA LORENCINI DA SILVA 

Pregoeira Municipal 
Pro tocolo 548071 

AVISO DE RESULTADO DE 
AMOSTRA 

PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N. 0 

058/2019 
Menor Preço Por Item 

A Prefeitura Mumcipal de Iconha, 
ES, através da Pregoeira e Equipe 
Apo1o nomeados pelo Decreto no 
3.466, de 27 de maio de 2019, 
torna público o resultado da 
amostra da seguinte empresa 
convocada em segundo lugar: 
MG DE OLIVEIRA MILHORATO 
APROvADA nos lotes 24, 25, 26 e 
27 (bota pvc e borracha cano longo 
preta com solado amarelo). 
Informações no Departamento de 
Licitações e Contratos, tel.: (28) 
3537-2270, de 2a a 6a, de 07:00h 
às 16:30h, e endereço eletrônico 
licjtacao jconha@gmail com. 
lconha/ES, 12 de dezembro de 
20 19. 
JACIARA LORENCINI DA SILVA 

PREGOEIRA MUNICIPAL 
Protocolo S47984 

Iúna 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NO 37/2019 

O Município de Iúna - ES, torna 
público que, pelas razões expostas 
no processo n° 4036/2019, que 
estará contratando as empresas 
Rei do Armarinho Ltda no va lor 
de R$750,00 (setecentos e 
clnquenta reais); Benluz Comercio 
de Iluminação e Presentes Eireh 
no valor de R$8.854,50 (oito mil 

oitocentos e cinquenta e quatro 
rea1s e c1nquenta centavos) e A. 
M. Mota Custod1o ME no valor 
de R$510,00 (quinhentos e dez 
rea1s) para aquisição de materiais 
para decoração natalina, sendo a 
contratação direta tendo em vista 
a d1spensa de licitação, com base 
no artigo 24, 11, da Lei 8.666/93. 
A despesa correrá por conta da 
dotação orçamentána no 130001. 
2781200282.114 .33903000000 
Ficha 361. 

Weverton L. F. Santiago 
Secretário de Gestão 

Em atendimento ao que d1spõe o 
art. 26 da Lei 8.666/93, ratifico 
o ato de dispensa de licitação, 
conforme acima descrito. 
lúna/ES, 12 de dezembro de 2019. 

Weilton Virgílio Pereira 
Prefeito 

Protocolo 547996 

RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

NO 153/2019. Partes: 1'1un. Iúna 
X Jabor Participações e Serviços 
Eireil. Objeto: Registro de preços 
para eventual compra de pneus, 
câmaras de ar e protetores 
para pneus. Vigência de 12 
meses a partir da publ icação. 
Valor total: R$114.630,90. Os 
preços registrados encontram
se disponíveis no site www.iuna. 
es.gov.br. 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 
PREFEITO 

VANESSA LEOCADIO ADAMI 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Protocolo 548014 

RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

No 145/20 19. Partes: 1'1un. lúna 
X Gabriela Hubner Sllverio ME. 
ObJeto: Reg1stro de preços de 
materiais de construção. V1gênc1a 
de 12 meses a part ir da publicação. 
Valor total: R$290.899,70. Os 
preços reg1strados encontram
se disponíveis no site www.1una. 
es.gov.br. 
WELITON VIRGILIO PEREIRA 

PREFEITO 
VANESSA LEOCADIO ADAMI 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 
Protocolo 548086 

Itapemirim 

O MUNICIPJO DE ITAPEMIRIM 
- ES, através da sua Pregoeira, 
torna público que fará realizar 
licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo MENOR 
PREÇO, em conformidade com as 
Leis nos. 10.520/02 e 8.666/93 e 
suas alterações, conforme abaixo: 
PREGÃO PRESENCIAL N O, 
000108/2019 - REGISTRO DE 
~ 
OBJETO : Contratação de posto 
de combustível para aqu1sição 
de gasolina comum e d1esel 
S10 para atender os serviços 
soc1oassistencias do Mun1cíp1o de 
Itapemirim - ES. 
DATA : 27/12/2019 às 13:30minh. 
LOCAL: Sala de licitações da CPL, na 
Prefeitura Municipal de ltapem~rim, 
à Pç Domingos José Martins, s/ 


