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Vitória (ES), Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018.
DISTR. LTDA-EPP.
CNPJ: 15.345.613/0001-38
Lote com 1º Preço: 06.
As despesas correrão a conta 
da Dotação Orçamentária das 
respectivas dotações orçamentárias 
dos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta 
que aderirem à contratação e serão 
especificadas ao tempo da emissão 
da Ordem de Compra.

Serra, 24 de agosto de 2018
SESA/CPL

Protocolo 421719

Fundo Municipal de Saúde de 
Vila Velha

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 159/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, 
por intermédio da Pregoeira, torna 
Público o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 159/2018, Processo 
Administrativo nº 35.088/2018, 
cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de 
medicamentos, foi declarado 
DESERTO, tendo em vista o não 
comparecimento de licitantes à 
licitação.

Vila Velha/ES, 24/08/2018.

Mayara Zanol S. de Almeida
Pregoeira Municipal

Protocolo 421857

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a dispensa de licitação, 
nos termos do art. 24, IV, da 
lei 8666/93, consolidada, com 
base no processo administrativo 
nº 38.554/2018, referente à 
aquisição de fórmula infantil 
de partida em pó (Aptamil 1), 
visando atender ao munícipe, 
por cumprimento de mandado 
judicial, no valor total de R$ 
624,00 (seiscentos e vinte 
e quatro reais), em favor da 
empresa Comercial Jozélia Ltda 
ME.

Vila Velha(ES), 24/08/2018

Jarbas Ribeiro de Assis Júnior
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 421856

Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do 

Município de Cariacica

RESULTADO
FASE DE HABILITAÇÃO DE 

LICITAÇÃO
Tomada de Preço nº 001/2018

O Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de 
Cariacica torna público o resultado 
de fase da licitação Tomada 
de Preços - Técnica e Preço n° 
001/2018 conforme condições 
previstas no Edital e em seus anexos, 
onde a licitante Universalprev 
Software e Consultoria Ltda, 
CNPJ 10.175.059/0001-74 foi 
declarada habilitada. Não havendo 
fato superveniente ao resultado, 
fica agendada a apresentação do 
sistema no dia 04 de setembro 
de 2018 às 09h00min na Sede 
do IPC. Informações através do 
telefone 3396-7544 ou pelo e-mail: 
compras@ipccariacica.es.gov.br.
Comissão Permanente de Licitação
Cariacica, ES, 23/08/2018

Protocolo 421695

Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Ibiraçu

Pregão Presencial 04/2018

O Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto -SAAE de Ibiraçu torna 
público que fará realizar licitação 
do tipo menor preço por lote 
objetivando contratação de empresa 
especializada para prestação 
de serviços com fornecimento 
de veículos pesados, motorista, 
combustível e manutenção para o 
Município de Ibiraçu.
Data de abertura: 11 de setembro 
de 2018.
Credenciamento: 12h. Horário da 
disputa: 13h. Local: escritório do 
SAAE de Ibiraçu.
Edital disponível no endereço 
eletrônico:
h t t p : / / s a ae i b i r a c u . c om .b r /
transparencia/licitacao

Ibiraçu, 27 de agosto de 2018
Ágda Krist Cometti
Pregoeira Oficial

Protocolo 421761

Poder Legislativo

Assembléia Legislativa do 
Espírito Santo   -  ALES -

AVISO DE RESULTADO DE 
LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 024/2018
Processo nº 171591/2017

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, 
através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público 
aos interessados que a Mesa 
Diretora HOMOLOGOU o Pregão 
Eletrônico nº 024/2018, referente 
à aquisição de cem estabilizadores 
de voltagem, que teve como 
resultado do lote único: Creative 
Informática LTDA - EPP (CNPJ 
nº 05.022.996/0001-50), com 
valor total de R$ 13.318,00 (treze 
mil, trezentos e dezoito reais).

Maiores informações através do 
e-mail: scl@al.es.gov.br ou pelo 
Tel. (27) 3382-3874.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2018.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Subdiretora Geral

Protocolo 421767

Publicações de Terceiros

EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO 001/2018

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

A Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra(ES) divulga 
e estabelece as normas para 
a abertura de inscrições para 
realização de Concurso Público 
de Provas Objetivas, Discursiva, 
Práticas e de Títulos de caráter 
eliminatório e classificatório, 
para provimento de 131 (cento 
e trinta e uma) vagas existentes 
no quadro da Prefeitura Municipal 
de Conceição da Barra (ES), 
bem como as que vagarem ou 
forem criadas durante o prazo 
de validade deste concurso, com 

base nas Leis nº 2.052/1999, 
2.201/2003, 2.202/2003, 
2.203/2003, 2.400/2007, 
2.678/2013, e demais legislações 
municipais e suas alterações 
posteriores, bem como as que 
vagarem ou forem criadas 
durante o prazo de validade deste 
concurso, em consonância com 
as legislações Federal, Estadual e 
Municipal.
As inscrições serão realizadas 
no período de 27 de agosto a 
17 de setembro de 2018, via 
internet no site www.gualimp.
com.br que estará disponível, 
durante as 24 horas do dia, 
ininterruptamente.
Antes de efetuar a inscr ição, 
o candidato(a) deverá 
conhecer o edi ta l  que poderá 
ser  obt ido gratu i tamente 
pelo s i te www.gual imp.com.
br e www.conceicaodabarra.
es.gov.br  e cert i f i car-se 
de que preenche todos os 
requis i tos ex ig idos.
Todas as publicações 
relativas à rea l ização de 
todas as etapas deste 
Concurso Públ ico serão 
publ icadas por meio dos 
endereços e letrônicos www.
gual imp.com.br e www.
conceicaodabarra.es.gov.br. 
Os interessados poderão obter 
maiores informações a partir do 
dia 27 de agosto de 2018 pelo 
e-mail  cpconceiçaodabarra@
gualimp.com.br ou pelos 
telefones (28) 3553-0291, (28) 
99948-0291 e (28) 98815-
0291 nos dias úteis, em horário 
comercial, onde receberão as 
informações gerais do Concurso 
Público.

Conceição da Barra (ES), 24 de 
agosto de 2018.

Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito Municipal 

de Conceição da Barra/ES

Ana Lucila Ribeiro Dantas 
Fagundes Leite

Presidente da Comissão de 
Concurso

PORTARIA Municipal nº 218 de 
26/07/2018

Protocolo 421694
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