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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2013 

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito 

Santo, através do seu Presidente, torna público aos 

interessados que com fundamento no artigo 49 da Lei nº. 

8666/93 decidiu por interesse público a bem da 

administração, REVOGAR o Pregão Presencial nº. 

027/2013, referente ao Processo nº. 10460/2013, que 

visa à contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação 

predial com fornecimento de mão-de-obra, saneantes 

domissanitários, materiais de consumo e equipamentos, 

por estrito interesse público. Toda a documentação 

encontra-se a disposição dos interessados na sala de 

realização do Pregão, à Av. Marechal Mascarenhas de 

Moraes, n º 1788, Bento Ferreira – Vitória/ES. 

 
Informações/esclarecimentos: 

 
E-mail:  licitacao@cmv.es.gov.br

Tel.(027) 3334–4637/4638. 
 
 

Vitória, 13 de janeiro de 2014. 
 
 

FABRÍCIO GANDINI 
Presidente da CMV 

 

LICITAÇÕES 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2014 
 

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 
aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial, Processo nº. 11503/2013, de acordo 
com a Lei nº. 10.520/02, subsidiado pela Lei nº. 8.666/93 
e suas alterações e a Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Objeto: – Contratação de empresa para prestação de 
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, 
entrega e fornecimento de passagens aéreas nacionais, 
internacionais e demais serviços correlatos de acordo com 
as necessidades e a autorização da CMV. O Edital poderá 
ser obtido acessando o site www.cmv.es.gov.br, link 
licitações. 
 
 
Dia e hora para recebimento das propostas: 
24/01/2014 às 09h30min. 
 
 
Abertura das propostas: 24/01/2014 logo após 
credenciamento. 
 

Inform. / esclarecimentos: E-mail: licitacao@cmv.es.gov.br 
Tel./Fax: (027) 3334-4638/4637. 
 
 

Vitória, 13 de dezembro de 2013. 
 
 

ALEXANDRE BARACHO RODRIGUES 
Pregoeiro em exercício da CMV/ES 

ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO 
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