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Vitória (ES), quarta-feira, 29 de Dezembro de 2021.
AVISO DE REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 051/2021
LOTES 01 e 06

Processo Nº 2020-09QKF

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDU/ES, por meio de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, designados pela Portaria nº 892-S de 
16/09/2021, torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO do resultado dos LOTES 01 e 06, do 
pregão eletrônico supramencionado, cujo objeto é o 
Registro de Preços para aquisição de  aparelhos 
de ar condicionado do tipo Split, Split Inverter 
instalados e do tipo janela para atendimento 
de toda a rede escolar e unidades administrati-
vas, uma vez que a licitante adjudicatária desistiu de 
registrar preços para os referidos lotes por estarem 
suas propostas comerciais vencidas.

Vitória, 28 de dezembro de 2021.

Thaiz O. Martins Charpinel
Pregoeira CPL-1/SEDU

Protocolo 773774

AVISO DE ANULAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 039/2021

Processo Nº 2021-NZ5KW

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDU/ES, por meio de sua Pregoeira e Equipe 
de Apoio, designados pela Portaria nº 892-S de 
16/09/2021, torna público aos interessados a 
ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico supramencionado, 
cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) veículos 
tipo Pick-up novos, com base nas disposições 
contidas no Art. 49 da Lei 8.666/93 e conforme 
justificado no processo.

Vitória, 28 de dezembro de 2021.

Thaiz O. Martins Charpinel
Pregoeira CPL-1/SEDU

Protocolo 773759

CONVOCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA
N° 0001/2021

Processo n° 2021-WJT3R

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDU/ES, através da Comissão Permanente de 
Licitação-1, convoca todos os interessados para 
sessão pública referente à Chamada Pública n° 
0001/2021, que tem como objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS, 
REFRIGERADOS/CONGELADOS E PRODUTOS 
ESTOCÁVEIS) da agricultura familiar rural e de em-
preendedores familiares rurais ou suas organizações 
para atender as necessidades de alimentação escolar 
dos alunos matriculados nas Escolas Estaduais 
de Ensino Fundamental e Médio de Municípios do 
Estado do Espírito Santo, com o intuito de divulgar o 
resultado da análise dos Documentos de Habilitação 
e Projetos de Venda, recebidos no prazo pré-es-

tabelecido, conforme disposições do instrumento 
convocatório.

Ressaltamos que a referida sessão dar-se-á em 
caráter híbrido de apresentação, ou seja, será 
realizada em formato presencial e virtual, ficando 
a critério de cada Cooperativa/Associação a melhor 
forma de participação, conforme detalhes a seguir:

-Data e Horário: 10/01/2022 às 09h00min;
-Local: Auditório da Secretaria de Estado da 
Educação, localizado à Avenida César Hilal, n. 1111, 
Santa Lúcia, Vitória-ES.
-Plataforma utilizada para a opção virtual: 
Aplicativo Web Conferência ZOOM, tanto por celular 
ou computadores, por meio do link a ser disponibili-
zado no site www.sedu.es.gov.br

Observação:
- As planilhas de resultado da Chamada Pública n° 
0001/2021 serão disponibilizadas no dia 07/01/2022 
por e-mail e no site www.sedu.es.gov.br;
- É importante que todos os interessados em participar 
desta Sessão Pública por meio virtual, encaminhem-
-nos um número de telefone com WhatsApp, como 
forma de contato, para transmissão do link da Web 
Conferência;

Informações e esclarecimentos através do e-mail: 
agricultura.familiar@sedu.es.gov.br ou telefone: 

(27) 3636-7858/7826

Vitória/ES, 28 de dezembro de 2021.

Aline Haese
Presidente da CPL-1/SEDU

Protocolo 774172

Aviso de Chamada Pública nº 001/2022
Processo nº: 2021-67919

Órgão/Entidade: SEDU - Secretaria de Estado da 
Educação

Objeto: locação de imóvel no município da Serra, 
pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses, destinado 
à instalação de unidade escolar, que poderá ser 
localizado nos bairros Costa Bela, Praia de Capuaba, 
Enseada de Jacaraípe, São Francisco, Bairro das 
Laranjeiras, Lagoa de Jacaraípe, Residencial 
Jacaraípe, Jardim Atlântico, Costa dourada, São 
Patrício, Estância Monazítica, Parque Jacaraípe, São 
Pedro, Conjunto Jacaraípe, e Castelândia, contendo, 
no mínimo, 08 salas de aula, com capacidade 
mínima de quarenta lugares, área pedagógica, ad-
ministrativa, de vivência e de serviços, e demais ca-
racterísticas e requisitos construtivos e documentais 
detalhados no projeto básico disponível em www.
sedu.es.gov.br/licitacoes ou por solicitação pelo 
e-mail cplose2-obras@sedu.es.gov.br. O imóvel 
deve atender às exigências de segurança e aces-
sibilidade, possuir muro em toda sua extensão, 
com portões que permitam o controle de entrada 
e saída de pedestres e veículos respectivamente, 
estar localizado em local não sujeito a alagamentos, 
seguro, com boa estrutura física, ambientes e demais 
dependências em perfeitas condições de uso, pisos, 
paredes internas, pinturas em geral, esquadrias, 
vidros, portas, fechaduras, instalações e acessórios 
hidráulicos, instalações e acessórios elétricos 
(inclusive que comporte a demanda por aparelhos 
de ar-condicionado, computadores, impressoras e 
demais eletroeletrônicos), sanitários, entre outros; 
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