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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO LICITAÇÕES

Vitória (ES), Terça-feira, 06 de Junho de 2017.
Mascarenhas de Morais, nº 2.355, 
Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 
29050-625.
(2) CARACTERÍSTICAS: 
Espaço em prédio comercial 
possuindo área útil mínima de 390 
m² (trezentos e noventa metros 
quadrados) podendo ser em um 
único pavimento, ou distribuída em 
dois pavimentos, desde que sejam 
exclusivos para atividade de uso 
da SESP. O imóvel deve possuir 
controle de acesso, circuito fechado 
de Televisão; possuir no mínimo 
20 (vinte) vagas de garagem 
para carro e 5 (cinco) motos, 
todas cobertas; com segurança 
ou portaria 24 horas, todos os 
dias da semana. Todas as demais 
condições podem ser acessadas no 
Edital e seus anexos.
(3) O Edital e seus anexos 
contemplando todas as 
características e especificações 
necessárias a serem 
observadas, deve ser solicitado 
pelo e-mail: cpl@sesp.es.gov.
br ou no site da SESP: www.sesp.
es.gov.br/transparencia/licitações;
(4) As propostas deverão ser 
encaminhadas à Comissão 
Permanente de Licitação - 
CPL da SESP, localizada na Av. 
Mascarenhas de Morais, nº 2.355, 
Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 
29050-625, Tel.: (27) 3636-1532, 
ficando o prazo prorrogado até 
o dia 23/06/2017.
(5) As propostas deverão 
conter a descrição do imóvel, 
localização, distância da SESP, 
preço unitário e total, planta baixa, 
comprovação de regularidade fiscal 
da União, Estadual e Municipal, 
previdenciária, trabalhista e FGTS.
O presente edital não obriga a SESP 
a nenhuma forma de contratação 
e/ou indenização. O imóvel a 
ser escolhido será aquele que 
melhor atender às necessidades 
de localização e instalação, 
considerando-se o preço ofertado, 
na forma da Lei Federal nº 8666/93.

Vitória/ES, 05 de junho de 2017.

Vinícius Xavier Teixeira
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação

Protocolo 318978

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 
006/2017

AVISO DE INTERESSE DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

O Estado do Espírito Santo, 
por intermédio da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 
doravante denominada SESP, torna 
público o presente Edital para a 
prospecção no mercado imobiliário 
do Espirito Santo de IMOVEL 
PARA LOCAÇÃO, de acordo com 
o disposto no Artigo 57, Inciso 
II da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores para ATENDER ÀS 
DEMANDAS DA SESP, conforme 
Processo nº 77637267 e, com 
essa finalidade, CONVOCA os 

interessados a apresentarem 
propostas observando as seguintes 
condições/ características:

(1) LOCALIZAÇÃO: Locação 
de imóvel para atender às 
demandas da SESP, no Município 
de Vitoria, por um período de 24 
(vinte e quatro) meses, conforme 
especificação e quantitativo no 
Anexo I deste Termo de Referência.
(2) DIMENSÃO DO IMÓVEL 
E VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 
área total (privativa) mínima de 
410,00 m² (quatrocentos e dez 
metros quadrados), sendo o mínimo 
de 355 m² (trezentos e cinquenta e 
cinco metros quadrados) de área 
útil e 55 m² (cinquenta e cinco 
metros quadrados) de garagem 
para 4 veículos.
(3) CARACTERÍSTICAS: 
Todas as demais condições podem 
ser acessadas no Edital e seus 
anexos.
(4) O Edital e seus anexos 
contemplando todas as 
características e especificações 
necessárias a serem 
observadas, deve ser solicitado 
pelo e-mail: cpl@sesp.es.gov.br 
ou no telefone (27) 3636-1532.
(5) As propostas deverão ser 
encaminhadas à Comissão 
Permanente de Licitação - 
CPL da SESP, localizada na Av. 
Mascarenhas de Morais, nº 2.355, 
Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 
29050-625, Tel.: (27) 3636-1532, 
ficando o prazo prorrogado até 
o dia 23/06/2017.
(6) As propostas deverão 
conter a descrição do imóvel, 
localização, distância da SESP, 
preço unitário e total, planta baixa, 
comprovação de regularidade fiscal 
da União, Estadual e Municipal, 
previdenciária, trabalhista e FGTS.
O presente edital não obriga a SESP 
a nenhuma forma de contratação 
e/ou indenização. O imóvel a 
ser escolhido será aquele que 
melhor atender às necessidades 
de localização e instalação, 
considerando-se o preço ofertado, 
na forma da Lei Federal nº 8666/93.

Vitória/ES, 05 de junho de 2017.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Presidente CPL/SESP

Protocolo 318980

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 011/2017 - CPP1

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social 
- SESP torna público, por meio da 
1ª Comissão Permanente de 
Pregão, que fará realizar licitação, 
na modalidade “Pregão Eletrônico”, 
tipo MENOR PREÇO por lote, visando 
ao Registro de Preços para 
Aquisição de Divisórias, Portas 
e Kit Ferragens, com Serviços 
de Montagem e Desmontagem, 
para atender demanda da SESP, 
de acordo com o presente edital e 
seus respectivos anexos, através 
do site: www.compras.es.gov.
br.

Processo nº: 77195604/2017

LOTE UNICO:
VALOR GLOBAL UNITÁRIO:      
R$ 949,20 (novecentos e quarenta 
e nove reais e vinte centavos).

Limite para Acolhimento das 
Propostas: Dia: 20/06/2017, às 
14h.

Início da Sessão de Disputa:
Dia: 20/06/2017, às 14h30min.

Contato:
licitacao@sesp.es.gov.br ou pelo 
telefone: (27) 3636-1541 / 1542.

Vitória, 05 de junho de 2017.

Sônia Maria Barboza
Pregoeira da 1ª CPP/ SESP

Protocolo 318998

Secretaria de Estado da 
Educação   -  SEDU -

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 
0002/2017

Processo nº 74223836/2016

A SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO - SEDU, através da 
Comissão Permanente de Licitação 
- 2, torna público, de acordo com 
as disposições contidas nas Leis 
10.520/02, 8.666/93 e demais 
normas pertinentes à matéria, a 
HOMOLOGAÇÃO, pela Autoridade 
Competente do Pregão Eletrônico 
nº 0002/2017, objetivando 
a Contratação de empresa 
especializada em prestação de 
serviços de transporte de pessoas 
e cargas, em veículos de pequeno, 
médio e grande porte, com e sem 
motorista, disponibilização de 
mão-de-obra para carga, descarga 
e conferência de cargas, sistema 
informatizado de monitoramento 
e de gerenciamento de frota para 
o atendimento da Unidade Central, 
Superintendências Regionais de 
Educação e Conselho Estadual 
de Educação desta Secretaria 
de Estado da Educação - SEDU, 
conforme especificações constantes 
no Anexo I.

RESULTADO:
Lote 01 - Empresa Vencedora: 
Pedra Azul Transporte LTDA-
ME, valor total de R$ 19.319.865,33 
(dezenove milhões trezentos e 
dezenove mil oitocentos e sessenta 
e cinco reais e trinta e três 
centavos);

Vitória/ES, 05 de junho de 2017.

Lucimar Tozetti Batista
Pregoeira CPL-2/SEDU

Protocolo 318868

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

O SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 98 da Constituição 

Estadual e tendo em vista o que 
consta no Processo administrativo 
nº 70447195, referente à apuração 
de irregularidades ocorridas 
no processo de gerenciamento 
nº  70447195, oriundo do 
certame do Pregão Eletrônico nº 
004/2015, processo licitatório nº 
66106460/2014, objetivando o 
registro de preço para aquisição de 
conjunto escolares para as escolas 
da Rede Publica Estadual.
R E S O L V E: APLICAR, com 
fulcro na Cláusula 12.2, letra d) 
da ARP 002/2015 c/c 21.2, letra 
d)  do Edital de Pregão Eletrônico 
nº004/2015 e em consonância com 
o art. 7º, da Lei nº10.520/02 e 89, 
V, da Portaria SEGER/PGE/SECONT 
nº049-R/2010, em desfavor da 
empresa FERRIX COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE FERRAGENS 
E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, 
CNPJ nº 13.440.354/0001-
07 a penalidade administrativa 
de impedimento de licitar e 
contratar com o Estado do 
Espírito Santo, pelo prazo de 
3 (três) meses e, consequente 
descredenciamento do Cadastro 
de Fornecedores do Estado 
do Espírito Santo - CRC/ES, 
em razão de descumprimento 
contratuais no processo de 
gerenciamento nº 70447195 
oriundo do certame do Pregão 
Eletrônico nº 004/2015.
Registre-se que fora devidamente 
assegurado a licitante os direitos 
constitucionais ao devido processo 
legal na esfera administrativa, 
ao contraditório e à ampla defesa 
e ainda, resguardada toda a 
idoneidade da tramitação do 
processo administrativo perante 
esta Secretaria de Estado da 
Educação.

Vitória/ES, 05 de junho de 2017.

HAROLDO CORRÊA ROCHA
Secretário de Estado da Educação

Protocolo 318735

Secretaria de Estado da 
Justiça   -  SEJUS -

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 034/2017

Processo N.º 73179388/2016
A SEJUS, por intermédio de seu 
Pregoeiro e equipe de apoio, torna 
público, que realizará Licitação 
na modalidade “Pregão” na forma 
eletrônica, de acordo com o disposto 
na Lei 10.520/02, subsidiariamente, 
no que couber, para a modalidade 
pregão, a Lei 8.666/93 e suas 
alterações e o Decreto 2.458-
R/10, através do site: www.
compras.es.gov.br, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
DE CUSTODIADO, conforme 
especificações e quantitativos 
constantes do Anexo I do Edital de 
Pregão Eletrônico N.º 034/2017.
O Edital poderá ser obtido 
acessando o endereço acima 


		suporte@dio.es.gov.br
	2017-06-06T00:00:00-0300
	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL:28161362000183
	Assinar o Diário Oficial




