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LICITAÇÕES

Edição N°24728

Governadoria do Estado

Secretaria da Casa Militar 
  -  SCM -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

008/2018
Processo nº 81762836

A Secretaria da Casa Militar do 
Governo do Estado do Espírito 
Santo, torna público que realizará 
licitação, na modalidade “Pregão 
Eletrônico”, tipo menor preço, 
através do site www.compras.
es.gov.bR.
Objeto: Contratação de empresa 
para serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de 
equipamentos utilizados para 
atividades fisicas, em conformidade 
e especificações contidas no Anexo 
I do Edital 008/2018.
Início do Acolhimento de 
Propostas: às 09h00min do dia 
08/05/2018.
Início da sessão de disputa 
de preços: às 11h00min do dia 
18/05/2018.
Informações através do E-mail 
compras@casamilitar.es.gov.
br.
Obs.: As empresas interessadas 
em participar do processo 
licitatório deverão efetuar o seu 
cadastro junto a SEGER. Cadastro 
de fornecedores-CRC/ES-Tel(s): 
(27)3636-1370/1354.

Vitória/ES, 03 de maio de 2018.
Roberto Nava Martins

Pregoeiro Oficial
Protocolo 394999

RETIFICAÇÃO
Na redação do aviso de pregão 
eletrônico nº 007/2018, publicado 
no DIOES de 04/05/2018.
ONDE SE LÊ:
...Processo nº :798792...
LEIA-SE:
...Processo nº:81798792...

Protocolo 394875

Secretaria de Estado de 
Gestão e Recursos Humanos 

-  SEGER -

AVISO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO

N.º 01/2015 - SEGER

O Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado 
de Gestão e Recursos Humanos - 
SEGER, torna público o que segue, 
referente ao edital em epígrafe, 
que objetiva o Credenciamento de 
Leiloeiros Públicos Oficiais:

1) Lista de bens para o terceiro 
Leilão de 2018

Em observância ao item 7.2.2 do 
Termo de Referência, apresenta-se 
a listagem de bens para o primeiro 
Leilão:

SUCATA/INSERVÍVEL:

-   Móveis em geral (sucata e 
ocioso);
-   Veículos;
-   Sucata de veículos.

2) Agendamento da sessão 
pública para realização do 
sorteio

Em conformidade com o disposto no 
item 7.2 do Termo de Referência, 
fica agendada a sessão pública 
para realização do sorteio que 
definirá o leiloeiro a ser contratado 
para execução do leilão:

Data: 11/05/2018
Horário: 10h
Local: Sala de reuniões da Gerência 
de Patrimônio Estadual - GEPAE.
Endereço: Av. Governador Bley, 
236, Ed. Fábio Ruschi, 10º andar, 
Ala Cidade, Centro, Vitória/ES.

Informações poderão ser obtidas 
exclusivamente por meio do e-mail 
supam@seger.es.gov.br ou do tel. 
(27) 3636-5248

Vitória, 07 de maio de 2018.

Alessandro dos Santos
Presidente

Comissão Especial de 
Credenciamento e de Leilão

Protocolo 395070

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

Processo nº.  81738684/2018

A Secretaria de Estado de Gestão 
e Recursos Humanos - SEGER, em 
atendimento ao que determina o 
art. 26, caput, da Lei 8.666/93, 
e tendo em vista o que consta 
do processo nº. 81738684/2018, 
torna público que ratificou a 
Inexigibilidade de Licitação, 
com fulcro no art. 25, caput, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, para a contratação da 
empresa VIAÇÃO ALVORADA LTDA 
- CNPJ: 28.055.226/0001-09.

Objeto: Fornecimento de Vale 
Transporte Intermunicipal, Linha 
Dom Bosco x Bairro Ipiranga 
(Guarapari), para atendimento ao 
servidor desta SEGER durante o 
exercício de 2018.

Recursos Orçamentários: 
10.28.101.04.122.0800.2270 
- Administração da Unidade, 
Elemento de Despesa 3.3.90.49.01, 
Fonte 0101, do Orçamento da 
SEGER para o exercício de 2018.

Valor Global Estimado:  R$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e 
vinte reais) reais).

Vitória, 04  de      maio   de       2018.
DAYSE MARIA OSLEGHER 

LEMOS
Secretária de Estado de Gestão e 

Recursos Humanos
Protocolo 395125

CONSULTA PÚBLICA SEGER/
GECOR Nº 001-2018

1. Introdução

Tendo em vista o interesse da 
SEGER em contratar empresa 
especializada em SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO 
E FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS conforme 
detalhamento na Minuta do Termo 
de Referência disponível no site de 
compras <www.compras.es.gov.
br>. A presente Consulta tem como 
finalidade tornar mais transparente 
o processo de contratação e 
garantir as melhores condições/
exigências possíveis e existentes no 
mercado para a execução eficiente 
do objeto sob análise através de 
questionamentos, esclarecimentos 
e sugestões, conforme as normas 
e procedimentos da consulta 
contidas no item 4 e de respostas 
dos questionamentos elaborados 
no item 5.

2. Objetivos da Consulta Pública

� Verificar a existência de 
empresas interessadas na licitação, 
possibilitando o conhecimento e o 
contato com empresas do ramo.
� Verificar a compreensão 
e propiciar melhorias nas 
especificações técnicas do Termo 
de Referência.
� Avaliar a completude e 
a coerência das especificações 
técnicas.
� Avaliar a exequibilidade 
dos critérios de capacidade técnica 
e faturamento/pagamento.
� Permitir, com as sugestões 
e críticas recebidas, a definição da 
melhor forma de contratação.
� Dar ampla divulgação 
e transparência do interesse da 
SEGER na contratação do referido 
serviço.

3. Objeto a ser contratado

Contratação de SERVIÇOS 

DE AGENCIAMENTO E 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS PARA VOOS 
REGULARES DOMÉSTICOS E 
INTERNACIONAIS para atender 
aos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Estadual.

4. Normas e procedimentos da 
consulta

� A presente consulta ficará 
disponível no portal de compras 
do Governo do Estado do Espírito 
Santo, www.compras.es.gov.
br, no período de 07/05/2018 à 
20/05/2018.
� Os questionamentos, 
sugestões e respostas ao item 
5 deverão ser encaminhados, 
exclusivamente para o e-mail: 
gecor@seger.es.gov.br até o dia 
20/05/2018 com o título/assunto 
“Consulta Pública 001-2018”;
� Esta consulta pública 
não constitui compromisso de 
contratação por parte da SEGER;
� As empresas interessadas 
não deverão cobrar qualquer 
valor, mesmo que a título de 
compensação de despesas, pela 
submissão de respostas, propostas, 
demonstrações, discussões ou por 
qualquer outro motivo decorrente 
desta Consulta Pública;
� A SEGER reserva-se 
no direito de aceitar ou rejeitar 
quaisquer ou todas as respostas a 
esta Consulta Pública.

5. Questões a serem 
respondidas pelas empresas 
interessadas

a) A forma como estão 
descritos os requisitos/
funcionalidades do sistema web 
são suficientes para a elaboração 
da proposta e execução contratual?
b) As cláusulas de pagamento 
e prazos estão adequadas ao 
praticado no mercado e/ou são 
possíveis de serem assumidas pela 
futura Contratada?
c) Existe risco regulatório 
para esta contratação e prestação 
do serviço?
d) Existe alguma 
especificação que deveria constar 
no Termo de Referência e que está 
ausente?
e) O Faturamento quinzenal, 
prazo de entrega da fatura e prazo 
para pagamento, como consta no 
item 12 do Termo de Referência são 
os mais adequados?

6. Outras informações
a) Os questionamentos, 
críticas e sugestões devem ser 
encaminhados para a SECRETARIA 
DE ESTADO DE GESTÃO E 
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