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AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 013/2022
Processo nº 1.302/2022

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público  resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada no Serviço de Transporte Escolar, em 
atendimento aos alunos de Ensino Médio de Piúma 
que estudam no Centro Estadual de Ensino Médio 
em Tempo Integral Paulo Freire, no município de 
Anchieta., devidamente homologado pelo Prefeito, em 
atendimento à Lei n° 8.666/93.
Empresa vencedora:
OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI:
item 001: no valor total de   R$ 164.864,00

Piúma, 07 de março de 2022.

Fernanda da S. P. Parente
Pregoeira Oficial - PMP

Protocolo 811678

Suspensão de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

SRP
Nº 016/2022

CIDADES: 2022.056E0700001.02.0011
Processo nº 8.830/2021

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 e alterações bem como 
toda legislação correlata, que SUSPENDE o Pregão em 
epígrafe, cujo objeto é Aquisição de minicarregadei-
ra, vassoura hidráulica recolhedora e roçadeira com 
acoplamento compatível com a minicarregadeira, para 
fins de análise de impugnação ao edital supracitado. 
O Município comunicará aos interessados quanto a 
eventuais retificações ao edital, e nova data da sessão 
pública.

Piúma, 07 de março de 2022.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 811688

Cancelamento de Licitação

Processo Administrativo n.° 1.009/2021
Assunto: Processo Licitatório - Contratação de empresa 
especializada em construção civil para prestação 
de serviços de execução de reforma e ampliação do 
Prédio da Casa do Cidadão, situada no Município de 
Piúma/ES.

Tomada de Preços n.º 001/2022

DECISÃO
Trata-se de Processo Administrativo n.º 1.009/2021 
iniciado pela Secretaria Municipal de Administração, 
na modalidade Tomada de Preços, tombada pelo n.º 
001/2022, destinada a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de execução de 

reforma e ampliação  do Prédio da Casa do Cidadão, 
situada no Município de Piúma/ES.
A licitação obedeceu aos ditames legais, sendo 
observadas as exigências contidas na Leis 8.666/93, no 
tocante à modalidade e ao procedimento. Verifica-se 
que foram cumpridas as formalidades legais, tendo sido 
comprovada a devida publicidade do procedimento, a 
existência de dotação orçamentária, a realização de 
pesquisa de preços etc. Restando, portanto, obedecidos 
os pressupostos legais da Legislação pertinente.
Ressalto que a Minuta do Edital (fls. 119/148), passou 
pelo crivo da Procuradoria Municipal que opinou pela 
sua aprovação (fls. 150/153).
Continuando, conforme fls. 184/185, foi publicado o 
Aviso de Licitação para o dia 24/01/2022.
Com a publicação do Aviso da Licitação a Empresa CZ 
Sul Capixaba interessada em participar do certame 
enviou questionamentos via e-mail, que foram 
encaminhados para o Setor de Engenharia, por serem 
questões técnicas.
Em sua resposta o Setor Técnico informou que após 
análises feitas pelo setor, foram encontradas inconsis-
tências nos valores referentes à planilha orçamentária. 
Logo em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, 
informou que a sessão seria suspensa para adequações 
das planilhas (fls. 187/189).
O aviso de suspensão foi publicado no Diário Oficial em 
21 de janeiro de 2022 (fls. 190/192).
Os autos, então, retornaram ao Setor de Engenharia 
que opinou pelo cancelamento do certame. Conforme 
justificativa apresentada à fl. 194 - verso, já que foram 
encontradas divergências de valores entre planilhas 
apresentadas dentro do processo e as que foram 
publicadas, assim é necessário uma revisão de todo o 
projeto, sendo mais prudente cancelar o certame.
É a síntese dos fatos.
No caso em tela, diante da impossibilidade do prosse-
guimento pelo motivo acima exposto, anular o certame 
é o mais indicado, haja vista ser uma das funções da 
Administração Pública resguardar o interesse público e 
o erário de despesas comprovadamente onerosas, sob 
pena de contratar prestadora de serviços com superfa-
turamento ou sobrepreço.
No caso tem tela a licitação obedeceu a todos os 
requisitos formais exigidos na lei para a modalidade, 
foi devidamente publicada, no entanto, a equipe 
técnica após publicação, reconheceu a necessidade 
de adequação total do projeto face a divergência de 
valores nas planilhas.
Assim, havendo vício no instrumento convocatório, 
reconhecido pela Administração Pública através da 
equipe técnica, a anulação da licitação se impõe, 
para que outro projeto básico seja confeccionado, 
nos moldes do caput do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c 
Súmulas 346 e 473 ambas do STF. Vejamos:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação 
do procedimento somente poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. “
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.
Súmula 346: A administração pública pode declarar a 
nulidade dos seus próprios atos.
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Diante do exposto, ANULO o procedimento licitatório, 
na modalidade Tomada de Preços, tombada pelo n.º 
001/2022, Processo Administrativo n.º 1.009/2021, 
destinada a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de reforma e ampliação do 
Prédio da Casa do Cidadão, situada no Município de 
Piúma/ES, com fundamento no art. 49, caput, da Lei 
n.º 8.666/93.
Fica garantido aos interessados a apresentação de 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 49, 
§ 3º c/c 109, I, “c” da Lei n.º 8.666/93.
Comunique-se e Publique-se a presente decisão.

Piúma/ES, 03 de março de 2022.

PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito Municipal de Piúma/ES

Protocolo 811702

Presidente Kennedy

Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
005/2022
PROCESSO 19557/2021

O Município de Presidente Kennedy-ES, através do 
pregoeiro oficial, torna público aos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade “pregão eletrônico” 
SRP, tipo menor preço para aquisição de Fórmulas 
Nutricionais a fim de atender a Secretaria Municipal 
de Saúde, com reserva de cota de até 25% para 
participação exclusiva de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte e itens exclusivos para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte. O edital estará disponível 
nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.
bllcompras.com.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do 
dia 21/03/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
09h00min do dia 21/03/2022.

Presidente Kennedy, 07/03/2022.

MEZAQUE DA SILVA JOSÉ RODRIGUES
Pregoeiro

Protocolo 810907

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
003/2022
PROCESSO 17148/2021

O Município de Presidente Kennedy-ES, através do 
pregoeiro oficial, torna público aos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade “pregão eletrônico” 
SRP, tipo menor preço para aquisição de Materiais 
de Higiene Pessoal para atender a rede municipal 
de ensino, com reserva de cota de até 25% para 
participação exclusiva de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte e itens exclusivos para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte. O edital estará disponível 
nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.
bllcompras.com.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do 
dia 22/03/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
09h00min do dia 22/03/2022.

Presidente Kennedy, 07/03/2022.

MEZAQUE DA SILVA JOSÉ RODRIGUES
Pregoeiro

Protocolo 810908

Resultado de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
E PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
Resultado de Julgamento de HABILITAÇÃO da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 006/2021 cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de 
estabilização de talude com solo grampeado, tirantes 
e concreto projetado na Rua Jacques Soares no Centro 
de Presidente Kennedy/ES, sendo HABILITADAS as 
empresas: 1) FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES 
EIRELI ME e 2) SOPE SOC. DE OBRAS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA LTDA; e INABILITADAS as empresas: 
1) A.M.F SERVIÇOS E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, 2) CONSÓRCIO MACADAME 
FGEO e 3) VIABRAS ENGENHARIA EIRELI. Deste 
modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentação de recursos, conforme previsto no 
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

Presidente Kennedy/ES, 07/03/2022.

Selma Henriques de Souza
Presidente da CPL

Protocolo 811101

Dispensa de Licitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 27703/2021

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Habitação, e o Sr.º Marco Antonio Cunha 
Batalha. O Secretário Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Habitação, à vista do Relatório com base 
nos requisitos estabelecidos na Instrução Normativa 
SLC nº 11/2021, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, 
da Lei Federal nº 8.666/93 ratifica e torna público à 
locação de um imóvel, com área de aproximadamen-
te 65,52 m² situado na Rua Jaime Caldeira, nº 143, 
Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Sr.ª 
Mariana de Souza Pinto, que se encontra em situação 
de Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) 
meses.

Presidente Kennedy - ES, 03 de Março de 2022.

Wagner Porto Viana
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Habitação
Protocolo 811554
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