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1 APRESENTAÇÃO

Vivencia-se um momento em que é preciso redimensionar as compras governamentais
em todas as esferas de governo, organizando e planejando as compras anuais para que
os processos de compras praticados pelo município deve sejam capazes de potencializar
e dar efetividade às políticas públicas indutoras de crescimento municipal, por meio do
desenvolvimento sócio e econômico local e regional, com respaldo na Lei Complementar
Federal  nº.  123/06,  ao  estipular  o  dever  de  concessão  de  tratamento  diferenciado  e
simplificado  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nas  compras
governamentais. 

O presente Plano Anual de Aquisições corresponde à relação de bens/serviços de uso
contínuo ou não em que a Gestão Municipal planeja comprar ou contratar durante o ano
civil de 2022, servindo de base para construção das estratégias de compras municipais,
possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização
dos gastos públicos. 

O  objetivo  geral  é  ampliar  os  instrumentos  gerenciais,  visando  a  padronização  e  o
planejamento  dos  procedimentos  e  racionalização  das  aquisições/contratações,
atendendo  de  forma  eficiente  às  necessidades  de  uso  comum  das  Secretarias  que
integram a Gestão Municipal. 

De posse do Plano Anual  de Compras,  as Secretarias Municipais  poderão planejar  e
direcionar suas tomadas de decisões, estabelecendo a finalidade adequada para suas
ações e demandas. 

Pretende-se ainda, que o Plano Anual de Compras se constitua em ferramenta de apoio à
Gestão  para  o  exercício  de  2022,  servindo  de  documento  informativo  aos  potenciais
fornecedores, de modo que possam se organizar quanto aos prazos previstos para as
licitações de cada tipo de bens/serviços, o que poderá possibilitar uma participação mais
efetiva para atendimento das demandas municipais.

Assim, as informações aqui inseridas, deverão ser incorporadas ao cotidiano de todos os
agentes públicos que atuam nos processos de aquisições, propiciando condições para
fortalecimento do poder de compras no âmbito desta municipalidade. 

2 OBJETIVOS

O Plano Anual de Compras é instrumento essencial para um planejamento adequado de
Gestão.  Aos  agentes  públicos,  cabe  o  dever  de  buscar  a  opção  mais  benéfica  e
vantajosa, encontrando a melhor solução entre custo/benefício para atender a finalidade
para qual a aquisição se destina. 

A necessidade da existência contínua do Plano Anual de Compras - PAC, com frequentes
atualizações  e  adaptações  a  cada  ano,  é  o  que  garantirá  que  os  objetivos  sejam
gradativamente alcançados e aperfeiçoados. 

Pode-se destacar como principais objetivos: 

Planejar  a  aquisição  de  bens/serviços,  tornando-as  mais  assertivas  e  eficientes,
realizando as estimativas mais próximas da realidade de consumo; 



Estabelecer  os parâmetros que nortearão os Processos Licitatórios realizados de uso
comum para as Secretarias Municipais; 

Promover a normatização e aperfeiçoamento dos processos de aquisições; 

Prever  com  antecedência  a  demanda  das  diversas  secretarias,  permitindo  evitar  o
desabastecimento,  garantindo  a  prestação  de  serviços,  bem  como  a  qualidade  e
segurança das aquisições, reduzindo as compras emergenciais; 

Aperfeiçoar, intensificar e ampliar o processo de divulgação relativo às expectativas das
compras públicas do município para o mercado fornecedor; 

Aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela
realização das compras; 

Viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do
preço em razão do aumento da quantidade adquirida; 

Possibilitar  a  divulgação  das  expectativas  de  compras  para  o  mercado  fornecedor,
contribuindo,  principalmente,  para  a  participação  das  Microempresas  e  Empresas  de
Pequeno Porte nas compras públicas municipais. 

Ampliar  a  gestão interna de compras por  meio da previsibilidade das demandas com
vistas à eficiência e economicidade nas aquisições; 

Padronizar os itens de consumo; 

Promover  e  zelar  pela  eficiência  dos  estoques  em  almoxarifados,  com  redução  de
desperdícios.

3 DIRETRIZES, METODOLOGIAS E VANTAGENS

O Plano de Compras Anual  será  conduzido a  partir  de  uma pesquisa  detalhada nos
processos de compras, com foco nos itens/serviços e quantitativos por meio do histórico
do consumo médio mensal e total do município nos últimos 12 meses, obtidos junto ao
Sistema Informatizado de Compras. 

A partir do resultado da pesquisa, elabora-se planilha específica, contendo os objetos da
licitação, os materiais já relacionados em processos de licitação em fase de conclusão
para publicação. 

Para os anos seguintes será adotada a referida metodologia, bem como os instrumentos
e dados a partir dos sistemas informatizados de compras. O Plano Anual de Compras
para o exercício do ano seguinte será publicado sempre 02 (dois) meses antes do término
do planejamento do Plano de Compras do ano anterior. 

Para  a  execução  do  Plano  Anual  de  Compras,  serão  adotadas  diretrizes  como
disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições pretendidas e a estimativa do
consumo  médio  dos  últimos  12  (doze)  meses.  Os  dados  serão  consolidados  com a
verificação  das  especificações  comuns,  de  utilização  rotineira,  estabelecendo-se  uma
previsão de consumo para duração de 12 (doze) meses. 



O Plano Anual de Compras orienta quais serão as expetativas de compras pelo município,
com adequado planejamento e orientação de modo a aperfeiçoar a eficiência da Gestão.
Entre as vantagens, está a possibilidade de mapeamento de consumo, com tendência a
se obter um maior controle de preços e maior qualidade nas aquisições pretendidas.

Assim, o adequado planejado permitirá o emprego de recursos de forma mais equilibrada,
eficiente e transparente. É um documento que orientará o planejamento das Secretarias
Municipais e estará disponível no portal da Prefeitura Municipal, com acesso para todo o
público-alvo, oportunizando também aos empresários conhecer e desta forma, planejar
sua participação nos processos licitatórios desta municipalidade. 

O presente documento está sujeito a alterações e adequações, e norteará o planejamento
das aquisições públicas, com correto controle de seus gastos, melhorando a eficiência na
gestão. 

O Planejamento Anual de Compras deverá adotar as seguintes diretrizes: 

I – Qualidade e produtividade do gasto; 
II – As ações e metas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental; 
III – A disponibilidade orçamentária e financeira para as aquisições; 
IV – As contratações vigentes; 
V – A disponibilidade de materiais em estoque. 

4 REGULAMENTO

O Plano Anual de Compras está previsto na Lei Federal Nº14.133/2021

O Plano Anual de Compras, a ser implantado pela Administração corresponde à lista de
bens e/ou serviços que o Poder Executivo Municipal planeja comprar ou contratar durante
um  ano  civil.  Também  estipula  os  bens  e  serviços  destinados  as  licitações
preferencialmente de micro e pequenas empresas. 

5 CRONOGRAMA

O Cronograma apresenta a descrição sucinta dos objetos à serem licitados, a modalidade
que será adotada para cada um, bem como o prazo de vigência da atual licitação e o
prazo previsto para realização do novo certame. Neste momento não será apresentada a
estimativa  de  quantitativos  e  valores  para  cada  objeto,  tendo  em  vista  que  esta
municipalidade está revisando todos os itens, de modo a buscar a máxima padronização
dos mesmos para os certames futuros. 

Para os processos licitatórios de uso específico de cada Secretaria, as mesmas deverão
se  programar  e  cumprir  o  cronograma  apresentado,  de  forma  a  não  ocorrer
desabastecimento de produtos ou prestação de serviços necessários ao andamento de
suas atribuições. 



5.1 LICITAÇÕES DE USO COMUM EM TODAS AS SECRETARIAS
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MODALIDADE A
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE

ATÉ

PREVISÃO DE
REALIZAÇÃO

Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  sistemas
informatizados de gestão pública. 

Pregão Eletrônico 31/12/2022 15/06/2022

Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  assessoria  ao
setor de Recursos Humanos referentes ao sistema de Esocial. 

Pregão Eletrônico Não possui 15/10/2022

Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  e  gestão  de
consignados no Brasil referente ao sistema Econsig. 

Pregão Eletrônico Não possui 15/10/2022

Contratação de empresa especializada para a realização de cálculo atuarial, do
ex-servidor Adil Mauro. 

Pregão Eletrônico Não possui 15/10/2022

Contratação de software  para  sistema de gestão de controle  de  registro  de
ponto online e jornada de trabalho de 1.000 (mil) servidores públicos.

Pregão Eletrônico Não possui 15/10/2022

Contratação de software chatbot, para facilitar e dar agilidade aos atendimentos.
Municipais. 

Pregão Eletrônico Não possui 15/09/2022

Aquisição de materiais de papelaria para atender a diversas secretarias. Pregão Eletrônico 19/11/2022 19/09/2022

Aquisição de leite e derivados para atender diversas secretarias. Pregão Eletrônico 15/08/2022

Contratação  de  empresa  para  serviço  de  publicidade  volante  para  diversas
secretarias.

Pregão Eletrônico 31/12/2022 31/08/2022

Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para atender diversas secretarias. Pregão Eletrônico 02/12/2022 02/09/2022

Aquisição  de  materiais  esportivos,  recreativos,  pedagógicos  e  outros  para
atender diversas secretarias.

Pregão Eletrônico 06/06/2023 02/03/2023

Aquisição de equipamentos e  materiais de informática para  atender diversas
secretarias.

Pregão Eletrônico Não Possui 01/03/2023

Aquisição  de  carnes,  pescados  e  derivados  em  atendimento  a  diversas
secretarias.

Pregão Eletrônico
06/2022

21/02/2023 21/10/2022

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de
gerenciamento,  fornecimento  e  administração  de  benefício  de  auxílio-
alimentação aos servidores ativos da prefeitura municipal  de venda nova do
imigrante, na forma de cartão de magnético com chip.

Pregão Eletrônico 31/12/2022 31/10/2022

Aquisição de material gráfico para diversas secretarias. Pregão Eletrônico Não Possui 01/05/2022 

Referente  a  aluguel  de  espaço  para  aplicação  de  OUTDOOR  destinado  a
aplicação de arte gráfica  para divulgação de campanhas  ou informativos  de
diversas secretarias municipais. 

Pregão Eletrônico Não Possui

Contratação de empresa de radiofusão, para prestação de serviço de inserções,
objetivando  a  realização  de  divulgações  de  ações,  eventos  ou  atos  da
municipalidade.

Pregão Eletrônico 31/12/2022 01/09/2022

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de business
process  management  systems (bpms),  integrado via  barramento de serviços
web  api,  que  contemple  a  gestão  integrada  de  informações,  documentos  e
processos, gerenciamento, mapeamento, modelagem, otimização, automatizaço
de processos e documentos, incluindo a implantação treinamento, assistência
técnica presencial e remota, manutenção preventiva. 

Pregão Eletrônico 08/02/2023 01/10//2022

Aquisição mobiliários para atender a diversas secretarias. Pregão Eletrônico Não Possui 01/04/2023

Contratação de empresa para locação de tendas, cadeiras, mesas e banheiros
químicos para festas e eventos a serem realizados no município.

Pregão Eletrônico

Aquisição vidraçaria/espelhos para atender a diversas secretarias. Pregão Eletrônico Não Possui 01/04/2023

Aquisições de persianas/cortinas para atender a diversas secretarias. Pregão Eletrônico Não Possui 01/04/2023

Aquisição  de  uniformes,  malharia  e  máscara  em  atendimento  a  várias
secretarias.

Pregão Eletrônico
27/2021

18/10/2022 01/08/2022

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de
manutenção preventiva,  corretiva, instalação e remoção dos aparelhos de ar
condicionado em atendimento a diversas secretarias

Pregão Eletrônico Não Possui 01/08/2022

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviço  de
dedetização,  sendo uma aplicação com periodicidade anual,  compreendendo
serviços de desinsetização, desratização e descupinização.

Pregão Eletrônico Não Possui 01/02/2023

Manutenção (incluindo materiais) com elaboração de laudos de conformidade e
pareceres com emissão de anotação de responsabilidade técnica (ART)  dos

Tomada de Preços
22/2021

04/01/2022 04/10/2022



sistemas  de  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  pânico  como  o  sistema
hidráulico preventivo (HSP), sistema de proteção contra descargas atmosféricas
(SPDA), estanqueidade de cilindros e tubulações GLP, iluminação e sinalização
de emergência, sistemas de alarme e detecção de calor e fumaça, atendendo
os requisitos das normas técnicas emitidas pelo corpo de bombeiros militar do
estado  do  espírito  santo  e  orientações  da  associação  brasileira  de  normas
técnicas (ABNT). 

Aquisição de gêneros alimentícios para diversas secretarias. Pregão Eletrônico
08/2022

02/03/2023 20/12/2022

Aquisição de frutas, verduras, legumes e ovos para diversas secretarias. Pregão Eletrônico
07/2022

04/02/2023 04/12/2022

Contratação de serviços de transporte em viagens intermunicipal e interestadual
em  carros  executivos,  ônibus,  micro-ônibus  e  van,  para  atender  diversas
secretarias 

Pregão Eletrônico
10/2022

11/02/2022 04/12/2022

Contratação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal  (IBAM),para o
assessoramento  técnico  em  desenvolvimento  institucional  ao  setor  jurídico,
além  de  auxiliar  nos  esclarecimentos  de  demandas  diversas,  visando
aperfeiçoamento, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades
relativas à Administração Pública 

Inexigibilidade
10/2022

16/02/2022 16/11/2022

Prestação de Serviços de Natureza Contínua de Fornecimento de Solução em
Sistema  de  Segurança  Eletrônica,  compreendendo  a  Disponibilização  dos
Equipamentos, Instalação, Suporte, Manutenção e Monitoramento, em todos os
pré 

Pregão Presencial
100/2022

17/02/2022 16/11/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços de diárias de hospedagem
para eventos apoiados por diversas secretarias.

Pregão Eletrônico
15/2022

16/03/2023 16/12/2022

Contratação do serviço de fornecimento de marmitex e refeições, para atender
diversas secretarias. 

Pregão Eletrônico
16/2022

15/03/2022 15/12/2022

Aquisição  de  gas-glp,  água  mineral  e  vasilhames  para  atender  a  diversas
secretarias 

Pregão Eletrônico
18/2022

28/03/2022 15/12/2022

Aquisição de frutas, verduras, legumes e ovos para diversas secretarias para
ano de 2022 

Pregão Eletrônico
27/2022

29/04/2022 15/01/2023

Contratação de empresa para locação de equipamentos e estruturas para festas
e eventos a serem realizados dentro do município

Pregão Eletrônico
28/2022

03/05/2022 10/01/2023

Contratação  na  prestação  de  serviços  de  agenciamento,  fornecimento  de
passagens  aéreas  nacionais  e  internacionais  (reserva,  emissão,  marcação,
remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas) na modalidade de
remuneração fixa por taxa de transação (transaction fee).

Pregão Eletrônico
251/2022

05/05/2022 10/01/2023

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de
manutenção  preventiva,  corretiva  e  substituição  de  câmeras  de
videomonitoramento.

Pregão Eletrônico 19/05/2022 19/01/2023

Contratação  de  empresa  para  manutenção  com  elaboração  de  laudos  de
conformidade  e  pareceres  com  emissão  de  anotação  de  responsabilidade
técnica (art) dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico como o
sistema  hidráulico  preventivo  (shp),  sistema  de  proteção  contra  descargas
atmosféricas (spda), estanqueidade de cilindros e tubulações glp, iluminação e
sinalização de emergência, sistemas de alarme e detecção de calor e fumaça
dos  centros  de  eventos  padre  cleto  caliman,  alto  caxixe  e  centro  cultural  e
turístico máximo zandonadi. 

Tomada de Preços
8/2022

20/05/2022 20/01/2023

Aquisição de gêneros alimentícios para atender diversas secretarias. Pregão Eletrônico
32/2022

23/05/2022 23/01/2023

Contratação do Banco de Preço, que visa atender aos princípios da Eficiência,
Legalidade,  Transparência e Objetividade.  Sendo assim,  o Banco de Preços
possibilita a melhora no processo de contratação pública, pois otimiza a atuação
dos  agentes,  atribui  confiabilidade  às  informações  e  padroniza  os
procedimentos na Administração Municipal.

Inexigibilidade
18/2022

24/05/2022 24/01/2023

Aquisição de gas-glp,  agua mineral  e  vasilhames para  o  ano de 2022 para
atender a diversas secretarias 

Pregão Eletrônico
33/2022

26/05/2022 26/01/2023

Aquisição de equipamentos de proteção individual (epi) e coletivo (epc) para uso
dos servidores deste município 

Pregão Eletrônico
37/2022

14/06/2022 14/02/2023

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  dos  serviços
especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho, com vistas
à elaboração, implementação, acompanhamento, atualização e coordenação do
programa de gerenciamento de riscos (pgr), do programa de controle médico e
de saúde ocupacional (pcmso), realização dos exames médicos ocupacionais
(emo) previstos no pcmso, com emissão dos respectivos atestados de saúde
ocupacional (aso), do laudo técnico das condições ambientais de trabalho (ltcat)
e  da  análise  ergonômica  do  trabalho,  com  a  realização  das  avaliações

Pregão Eletrônico
40/2022

23/06/2022 23/02/2023



ambientais 

Aquisição  de  pó  de  café  e  café  torrado  em  grãos  para  atender  diversas
secretarias

Pregão Presencial
01/2022

27/06/2022 27/02/2023

Aquisição de materiais e equipamentos de sinalização, prevenção e combate a
incêndio  e  pânico,  recarga  e  manutenção  de  extintores  e  mangueiras  de
incêndio, atendendo aos requisitos da norma regulamentadora nº 23 - proteção
contra incêndios emitida pelo ministério do trabalho e previdência, portarias do
inmetro/mdic,  em especial  a n°158/06 e n°173/06,  normas técnicas 12/2009,
13/2013, 14/2010, 15/2009 emitidas pelo corpo de bombeiros militar do estado
do espírito  santo (cbmes)  e orientações da associação brasileira de normas
técnicas (abnt), em especial as nbr 12962, 13485, 14105, 11715, 11716, 10721,
9654 e 9695 

Pregão Eletrônico
300/2022

07/07/2022 07/03/2023

Contratação de empresa especializada em gestão patrimonial e contábil para
atender a prefeitura municipal de venda nova do imigrante 

Pregão Eletrônico
401/2022

07/07/2022 07/03/2023

Aquisição de produtos de padaria para atender as necessidades das diversas
secretarias.

Pregão Eletrônico 
 400/2022

11/07/2022 11/03/2023

Aquisição de itens de coffee break para atender as necessidades das diversas
secretarias. 

Pregão Eletrônico 04/08/2023 04/05/2023

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de
elaboração  do  plano  diretor  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  –
PDTIC.

Pregão Eletrônico
44/2022

14/07/2022 14/03/2023

Aquisição de material de higiene e limpeza e de uso pessoal (com amostra) Pregão Eletrônico
46/2022

22/07/2022 22/03/2023

Aquisição de material de higiene e limpeza e de uso pessoal (sem amostra) Pregão Eletrônico Não possui 22/03/2023

Contratação de empresa especializada em tecnologia  da  informação para  a
execução  dos  serviços  de  implantação,  treinamento  e  licença  de  uso  de
software para gerenciamento de temporalidade e classificação de documentos,
organização do arquivo, compilação e digitalização 

Pregão Eletrônico
47/2022

25/07/2022 25/03/2023

Contratação de empresa especializada para  elaboração de identidade visual
para a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante com o propósito de
manter  um padrão na divulgação de ações  e  atividades  desenvolvidas  pela
municipalidade  de  forma  impressa  e  digital,  objetivando  a  identificação  da
administração. 

Pregão Eletrônico Não possui

Contratação de prestação de serviços de cartório para o ano de 2022. Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Contratação de empresa para gerenciar a contratação de ESTAGIÁRIOS para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
no Ano de 2022. 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Referente  a  contratação  do  CARTÓRIO  DO  1º  OFÍCIO  para  serviço  para
atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, no ano de 2022. 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Referente  a  contratação  da  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  CORREIOS  E
TELÉGRAFOS, para serviço postal e outros para atender a Prefeitura Municipal
de Venda Nova do Imigrante no ano de 2022. 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Referente a serviço de telefonia fixa com a TELEMAR, para atender a Prefeitura
Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante o ano de 2022 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Referente  a  contratação da empresa EDP ESCELSA,  para  fornecimento  de
energia elétrica para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
no ano de 2022. 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Referente a contratação da empresa CESAN, para fornecimento de água para
atender  a Prefeitura Municipal  de  Venda Nova do Imigrante,  para  o ano de
2022. 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Referente a  contratação da imprensa nacional  -  Diário Oficial  da União,  em
atendimento  as  exigências  legais  da  publicidade  necessária  aos  atos
administrativos da Prefeitura, durante o ano de 2022. 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Contratação de empresa especializada em sistemas de informática, objetivando
a  manutenção  do  site  (www.vendanova.es.gov.br)  e  gestão  de  e-mails  da
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante 

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Aquisição  de  manutenção  corretiva  e  preventiva  do  elevador  da  sede  da
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante para o ano de 2022. 

Dispensa 31/12/2022 01/11/2022

Contratação da Imprensa Oficial - Diário Oficial do Estado do Espirito Santo, em
atendimento  as  exigências  legais  da  publicidade  necessária  aos  atos
administrativos da Prefeitura.

Inexigibilidade 31/12/2022 01/11/2022

Contratação de um chaveiro para solucionar diversos problemas relacionados
às fechaduras das portas da Prefeitura Municipal e demais setores. 

Dispensa 31/12/2022 01/11/2022

Contratação dos  serviços  de Gestão,  Consultoria  e  Assessoria  em Telefonia Dispensa 31/12/2022 01/11/2022

http://www.vendanova.es.gov.br/


Fixa,  visando  suprir  as  necessidades  de  modernização  e  eficientização  na
estrutura de telefonia para o ano de 2022. 

Contratação de empresa especializada, habilitada e cadastrada junto ao Corpo
de  Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Espírito  para  manutenção  (incluindo
materiais  a  serem  utilizados  para  tal)  com  elaboração  de  laudos  de
conformidade  e  pareceres  com  emissão  de  Anotação  de  Responsabilidade
Técnica (ART) dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico como
o Sistema Hidráulico Preventivo (SHP), Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Estanqueidade de cilindros e tubulações GLP, Iluminação
e  sinalização  de  emergência  e  Sistemas  de  alarme  e  detecção  de  calor  e
fumaça,  atendendo  os  requisitos  das  Normas  Técnicas  12/2009,  13/2013,
14/2010, 15/2009 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e
orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Dispensa 11/01/2022 11/11/2022

Contratação de cursos de capacitação para servidores municipais em diversas
áreas quando se fizerem necessários

Inexigibilidade Não possui Conforme
demanda

Contratação de Serviços  de Cartório  para  realizar  atos  cartorários  em geral
(autenticação, reconhecimento de firma, certidões e outros).

Inexigibilidade
07/2022

01/02/2022 01/11/2022

Contratação de um chaveiro para solucionar diversos problemas relacionados
às fechaduras das portas, dentre outros serviços. 

Dispensa 21/2022 22/02/2022 01/11/2022

Aquisição de backup em nuvem os dados da prefeitura ficarão salvos de forma
criptografada em data center de alta confiabilidade. Esse armazenamento traz a
segurança que os dados poderão ser restaurados mesmo em caso de desastre
grave no data center da prefeitura 

Dispensa 31/2022 17/03/2022
01/11/2022

Contratação de serviços de pesquisas jurídicas online, que oferece conteúdo
jurisprudencial, legislativo, doutrinário e prática processual em alta qualidade e
confiabilidade, além de exclusivo cruzamento de informações entre documentos
da base de dados por links de hipertexto,  e telas de pesquisas de extrema
simplicidade para o usuário. 

Inexigibilidade
11/2022

22/03/2022 01/11/2022

Contratação de empresa para divulgação de ações e atividades desenvolvidas
pela  municipalidade  e  publicidade  institucional  (em  revista),  objetivando  a
divulgação dos atos governamentais com alcance local. 

Dispensa Não possui Conforme
demanda

Aquisição de veneno para controle de vetores no município (Meio ambiente,
Obras e Saúde). 

Pregão Eletrônico 23/12/2022 15/09/2022

Reforma da sede da prefeitura municipal Tomada de preços Não possui Ver prazo

Construção de mezanino no almoxarifado central Tomada de preços Não possui Ver prazo

Aquisição de grama esmeralda, para atender diversas secretarias. Pregão Eletrônico
51/2021

27/01/2023 01/10/2022

5.3 LICITAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA SECRETARIA

AGRICULTURA
Descrição do Objeto Modalidade à

ser adotada
Licitação
vigente

até

Previsão de
Realização

Troféus utilizados durante a Cerimônia de Premiação do Concurso do Melhor
Tomate de Mesa do Espírito Santo, na Premiação do Concurso do Café e na
Premiação do Concurso de orquídeas

Dispensa Não possui Conforme
demanda

Aquisição de Kit de reagentes para teste de peroxidade e fostatase para uso nas
agroindustrias de produtores de Origem animal do município

Dispensa Não possui  10/12/2022

Aquisição de caminhão caçamba Truck Pregão Eletrônico Não possui Conforme
demanda

Aquisição de um trator agrícola e uma retroescavadeira,  emenda parlamentar
convênio mapa - plataforma + brasil nº 907387/2020 da senadora rose de freitas 

Pregão Eletrônico
39/2022

20/06/2022 15/04/2022

Aquisição de uma motocicleta, zero quilômetro, ano/modelo 2022/2022 Pregão Eletrônico
42/2022

04/07/2022

Aquisição de nitrogênio para conservar as amostras congeladas em temperatura
ideal,  sendo  necessário  abastecimento  periodicamente  para  manter  um nível
mínimo recomendando. 

Dispensa
 05/2022

03/01/2022 01/11/2022

Contratação do serviço de lavanderia para lavagem dos uniformes do serviço de
inspeção que precisam estar devidamente higienizados. 

Pregão Eletrônico Não possui 15/10/2022



ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MODALIDADE À
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE

ATÉ

PREVISÃO
DE

REALIZAÇÃO

Referente a concessão de aluguel social para famílias carentes ou em situação
de vulnerabilidade do município.

 Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Contratação de empresa para prestação de serviços de academia com aulas de
hidroginástica em espaço próprio, para atendimento do programa da secretaria
municipal  de  assistência  social,  relacionado  com  o  desenvolvimento  de
atividades físicas, para pessoas idosas do município. 

Pregão Eletrônico
3/2022 18/01/2023 18/10/2022

Referente a manutenção com reparos diversos em eletrodomésticos e demais
eletrônicos pertencentes a secretaria de Assistência Social. 

Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Pagamento da anuidade do CONGEMAS. Dispensa Nº
6/2022 

Não possui 15/01/2023

Contratação de serviço funeral para concessão na forma de benefícios eventual,
para atender cidadãos e famílias do município em virtude de morte,  que não
possuem condições financeiras de arcar com essa despesa, em conformidade
ao artigo 15 da lei municipal 1110/2013 

Pregão Eletrônico
Nº 11/2022 

23/02/2023 23/11/2022

Contratação de profissionais para ministrar a palestras em datas comemorativas
em diversos setores da secretaria municipal de Assistência Social

Dispensa/
Inexigibilidade

07/03/2022 Conforme
demanda 

Aquisição  de  mantas  e  itens  para  doação  a  fim  de  oferecer  um  pouco  de
proteção e conforto a pessoas que estejam momentaneamente vulneráveis por
decorrência  de  situação  de  rua,  desemprego,  tratamento,  etc.  no  Município,
através do Creas 

Pregão Eletrônico Não possui 20/01/2023

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do programa
de aquisição de alimentos- modalidade compra cda (compra direta de alimentos) 

Chamada Pública
02/2022 

28/04/2022 20/09/2022

Aquisição  de  uniformes  escolares  para  crianças  e  adolescentes
institucionalizadas no Abrigo, matriculados nas Escolas Municipais.

Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Aquisição de brindes/lembranças para distribuição aos Idosos que participam do
Conviver em eventos diversos. 

Pregão Eletrônico Não possui 20/09/2022

Aquisição de Cesta básica e kit higiene para pessoas em situação de rua Pregão Eletrônico 28/10/2022 28/07/2022

Aquisição de kit natalidade Pregão Eletrônico Não possui 28/07/2022

Contratação de shows para atender as demandas do Conviver Inexigibilidade Não possui 15/11/2022

 Aquisição de imóvel para o abrigo institucional Tomada de preços Não possui Ver prazo

Reforma do Semear São João Tomada de preços Não possui Ver prazo

Aquisição do terreno para construção do CRAS no Caxixe Tomada de preços Não possui Ver prazo

Construção do CRAS no Caxixe Tomada de preços Não possui Ver prazo

Construção do Semear do Caxixe Tomada de preços Não possui Ver prazo

Construção do Creas Tomada de preços Não possui Ver prazo

Ampliação do Conviver Tomada de preços Não possui Ver prazo

 EDUCAÇÃO

Descrição do Objeto 
Modalidade à
ser adotada

Licitação
vigente

até

Previsão de
Realização

Execução de serviços de transporte escolar para os alunos das redes municipal,
estadual e federal, não contemplados pelo transporte público municipal 

Pregão Eletrônico
01/2022 24/01/2023 24/10/2022

Manutenção em equipamentos e eletrodomésticos da secretaria de Educação. Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Contratação de formação continuada dos servidores municipais. Pregão Eletrônico Não possui Conforme
demanda 

Aquisição  de  gêneros  alimentícios  para  agricultura  familiar  para  alimentação
escolar. 

Chamada Pública
01/2022

31/08/2022 Anual

Contratação da Plataforma Caed.digital  é  apoiar  a  rede de ensino de Venda
Nova do Imigrante no processo de ensino e aprendizagem, no que diz respeito
principalmente  a  priorização  curricular,  atividades  escolares,  avaliação  da
aprendizagem, orientações pedagógicas e desenvolvimento profissional. 

Dispensa 
15/2022

07/06/2023 Não se repete



Contratação  de  empresa  para  formação,  avaliação  dos  alunos  e  assessoria
pedagógica para a rede de ensino de Venda Nova do Imigrante no processo de
ensino  e  aprendizagem,  no  que  diz  respeito  principalmente  a  priorização
curricular,  atividades  escolares,  avaliação  da  aprendizagem,  orientações
pedagógicas e desenvolvimento profissional

Pregão Eletrônico
ou Tomada de

preços

Não possui Conforme
demanda 

Locação de um imóvel  em São João de Viçosa para atender  as  escolas na
execução de atividades esportivas

Dispensa 16/2022 12/05/2023 12/02/2023

Prestação de serviço contábil para atender as demandas legais dos conselhos
das  escolas  abaixo  relacionadas,  a  fim  de  manter  a  legalidade  para  a
manutenção  dos  respectivos  CNPJs  e  a  habilitação para  o  recebimento  dos
recursos do PDDE. 

Dispensa 31/12/2022 31/10/2022

Aquisição com instalação de quadro branco escolar para atender as unidades
escolares municipais. 

Pregão Eletrônico
21/2022

11/07/2023 Conforme
demanda 

Prestação  de  serviços  terceirizados,  de  natureza  contínua,  para  monitor  de
transporte escolar, sem fornecimento dos veículos, incluindo apenas a mão de
obra e os equipamentos de proteção individual (epis), para realizar a condução e
demais  atividades  acessórias  do  serviço  de  transporte  escolar  da  secretaria
municipal de educação do município. 

Pregão Eletrônico
109/2022

30/06/2022 01/09/2023

Contratação de profissionais para ministrar a palestras em datas comemorativas,
eventos em dias de formações em diversos setores da secretaria.

Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Aquisição de Imóvel para sediar a secretaria municipal de Educação Chamamento
Publico

Não possui 30/09/2022

Contratação de empresa para realização de processo seletivo da educação Dispensa Não possui 10/10/2022

Aquisição de cortinas para as escolas municipais. Pregão Eletrônico Não possui 15/01/2023

Reforma da EMEI Vovó Elvira Tomada de Preços Não possui 01/10/2022

Execução de cobertura da EMEI Vovó Elvira Tomada de Preços Não possui 01/08/2022

Reforma e ampliação da EMEI Caxixe Tomada de Preços Não possui 01/11/2022

Construção da escola no Loteamento Olímpio Perim Tomada de Preços Não possui 01/11/2022

Construção do prédio da educação infantil da EMEIEF Pindobas Tomada de Preços Não possui 01/11/2022

Obra de cercamento da EMEI James Yung Tomada de Preços Não possui 01/02/2023

Execução de cobertura no pátio da EMEIF Atilio Pizzol Tomada de Preços Não possui 15/01/2023

Aquisição de livros literários para atender as demandas municipais Pregão Eletrônico Não possui 01/09/2022

Aquisição de ônibus para atender as demandas municipais Pregão Eletrônico Não possui 03/10/2022

Aquisição de premiações para projetos escolares Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Aquisição de material pedagógico (tendas, brinquedos, playground, etc.) Pregão Eletrônico Não possui 01/09/2022

Locação de um imóvel em Vargem Grande para atender as escolas na execução
de atividades esportivas

Dispensa Não possui 01/02/2023

Pagamento de anuidades Dispensa Não possui Conforme
demanda 

Aquisição de um terreno no Caxixe para ampliação das escolas Chamamento
Publico

Não possui 01/09/2022

Contratação de empresa para dedetização nas escolas municipais Pregão Eletrônico Não possui 01/10/2022

Construções das caixas de areia nas EMEIS Tomada de Preços Não possui 01/08/2022

Contratação de bandas para as festividades escolares Inexigibilidade Não possui Conforme
demanda 

ESPORTE E LAZER

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MODALIDADE À
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE

ATÉ

PREVISÃO
DE

REALIZAÇÃO

Contratação  de  serviço  de  arbitragem  para  atender  às  demandas  de
campeonatos, torneios e outros promovidos pela secretaria municipal de esporte
e lazer. 

 Pregão Eletrônico
20/2020 

01/04/2022 01/02/2023

Contratação do serviço de locação de brinquedos a fim de realizar a atividades
recreativas em eventos para as crianças de comunidades do município. 

Pregão Eletrônico 07/04/2022 01/02/2023

Aquisição  de  premiação  para  as  crianças  e  adultos  que  participam  de Pregão Eletrônico 11/05/2022 01/02/2023



competições esportivas no município de Venda Nova do Imigrante. 

Aquisição de equipamentos esportivos para atender as demandas da secretaria
municipal. 

Pregão Eletrônico 04/01/2023 20/09/2022

Contratação de agência de turismo, para o fornecimento de passagens aéreas,
hospedagem e alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer, a fim de viabilizar a participação de atletas do Município de
Venda Nova do Imigrante em campeonatos, torneios e outros eventos esportivos,
pelo período de 12 (doze) meses.

Credenciamento 16/03/2022 20/12/2022

Construção de Praça no Bairro Santo Antônio da Serra Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Campo no Alto Viçosinha Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Reforma da quadra da comunidade do Brambila Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Reforma da Praça Padre Emílio Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Construção de Praça no Caxixe Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Reforma da Praça Santa Marta (Vila Betanea) Tomada de Preços Não possui Ver prazo

FINANÇAS
Descrição do Objeto Modalidade à

ser adotada
Licitação
vigente

até

Previsão
de

Realização

Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  especializado  em
assessoria e consultoria mensal em contabilidade aplicada ao setor público 

 Tomada de Preços
03/2022

25/03/2022

Contratação de cursos de capacitação para servidores municipais em diversas
áreas quando se fizerem necessários

Inexigibilidade Não possui Conforme
demanda

Contratação  de  empresa  especializada  na  transferência  de  conhecimentos
técnicos especializados e no fornecimento de licenças de uso de software para
gestão  do  valor  adicionado  fiscal,  integrado  aos  serviços  prestados  aos
contribuintes rurais, inclusive no controle e gerenciamento da produção agrícola
administrada pelo núcleo de atendimento ao contribuinte

Pregão presencial
53/2022

18/06/2023 18/03/2023

Reforma de imóvel para sediar a Casa do Empreendedor Tomada de Preços Não possui 15/08/2022

GABINETE 
Descrição do Objeto Modalidade à

ser adotada
Licitação
vigente

até

Previsão
de

Realização

Aquisição  do  serviço  de  MANUTENÇÃO  DAS  MAQUINAS  DE  CAFÉ
EXPRESSO pertencentes ao Gabinete do Prefeito 

Compra Direta Nº
16/2022

04/02/2022 Conforma
demanda 

Contratação de serviço de aprovação e emissão de certificado digital padrão ICP
Brasil e fornecimento de dispositivos para armazenamento de certificados digitais
do tipo token USB

Pregão Eletrônico
36/2022

31/12/2022 31/09/2022

Contratação de cursos de capacitação para servidores municipais em diversas
áreas quando se fizerem necessários

Inexigibilidade/
Dispensa

Não possui Não possui

Locação de Imóvel para sediar o CPO serrano Dispensa 31/08/2023 31/05/2023

Locação de Imóvel para sediar o Correio de São João de Viçosa Dispensa 31/12/2022 31/09/2022

Assessoramento técnico em desenvolvimento institucional ao setor jurídico, além
de  auxiliar  nos  esclarecimentos  de  demandas  diversas,  visando
aperfeiçoamento, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades
relativas à Administração Pública

Dispensa 29/03/2023 Conforma
demanda 

Prestação  de  serviços  de  encaminhamento  das  intimações  publicadas  nos
diários oficiais da justiça do es e tribunais superiores. 

Dispensa Não possui Conforma
demanda 

Aquisição  de  licença  para  uso  de  sistema  de  pesquisa  jurídica  on-line,  de
conteúdo jurisprudencial, legislativo, doutrinário e prático processual

Dispensa 20/09/2022 Conforma
demanda 

Serviços de banco de dados via web com informações cadastrais e comerciais
de pessoas físicas e jurídicas 

Dispensa Não possui Conforma
demanda 

INTERIOR E TRANSPORTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MODALIDADE À
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE

ATÉ

PREVISÃO
DE

REALIZAÇÃO



Vistoria veicular ECV (Empresas Credenciadas de Vistorias) para troca de placa
Mercosul. 

Dispensa Não possui 15/09/2022

Revisão periódica de Garantia de veículos das secretarias municipais. Dispensa Não possui Conforma
demanda 

Contratação  de  empresa  prestadora  de  serviços  para  regularização  da  frota
municipal perante os órgãos fiscalizadores, englobando a prestação de serviço
de vistoria mecânica e de inspeção técnica para a emissão de laudos avaliativos
das condições de conforto e segurança dos veículos e passageiros, a fim de se
obter o certificado de vistoria da ceturb e o termo de autorização do detran para
cada veículo, considerando as exigências do decreto n.º 4.090-n de 26/02/1997,
que  trata  do  regulamento  de  serviço  do  sistema  de  transporte  rodoviário
intermunicipal  de  passageiros,  e  considerando  também  as  exigências  das
instruções  de  serviço  nº  093/2016,  194/2017  e  05/2021  do  detran-es,  que
regulamenta o transporte escolar no ES.

Pregão Eletrônico
26/2022

04/05/2022 05/01/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos e serviços de
tornearia/solda/usinagem,  com fornecimento  de  peças/acessórios  originais  de
primeira linha ou genuínas, para manutenção preventiva e corretiva dos tratores
e implementos agrícolas da frota municipal.

Pregão Presencial
78/2019

23/07/2023 23/03/2023

Implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento
(software),  para  a  gestão  dos  procedimentos  de  manutenção  preventiva  e
corretiva  da  frota  de  veículos  automotores,  máquinas  agrícolas  e  máquinas
pesadas  desta  prefeitura  municipal,  incluindo  serviços  mecânicos  em  geral,
elétricos,  lanternagem,  pintura,  retífica  de  motores,  alinhamento  de  direção,
balanceamento de rodas, trocas de óleo para motor, trocas de filtros de óleo e
filtros de ar, serviços de guincho, serviços de borracharia - com fornecimento de
peças, pneus, baterias, produtos e acessórios de reposição genuínos, em rede
de estabelecimentos especializados e credenciados, bem como a aquisição de
peças.

Pregão Eletrônico
63/2020

15/09/2022 15/03/2023

Contratação de serviço especializado de monitoramento e rastreamento veicular,
incluindo  instalação  dos  rastreadores  em  comodato  e  a  disponibilização  de
software de gerenciamento com acesso via web para gestão de frota, incluindo o
fornecimento de equipamentos a título de comodato, componentes e licença de
uso  de  software,  e  os  respectivos  serviços  de  instalação,  configuração,
capacitação e suporte técnico, bem como garantia de funcionamento, visando
uma  gestão  mais  eficiente  e  completa  da  frota  de  veículos  das  Secretarias
Municipais 

Pregão Eletrônico
68/2021

20/12/2022 20/08/2022

Aquisição  de  veículos  automotores  para  atender  as  demandas  de  diversas
secretarias. 

Pregão Eletrônico Conforme
demanda 

Aquisição de Motocicleta para atender as demandas de diversas secretarias. Adesão de Ata/
Dispensa

30/09/2022 Conforme
demanda 

Contratação de serviços  especializados  de seguro  veicular,  a  veículos  novos
pertencentes às frotas das Secretarias Municipais, visando assegurar restituição
financeira  por  danos  causados  aos  veículos,  provenientes  de colisão,  roubo,
furto,  incêndio,  acidentes,  atos danosos provocados por  terceiros,  fenômenos
naturais e queda acidental de qualquer objeto ou agente externo sobre o veículo,
além  de  garantir  assistência  24  horas  para  os  respectivos  veículos  e  seus
ocupantes, em todo o território nacional.

Pregão Eletrônico 20/01/2023 Conforme
demanda 

Contratação  de  empresa  para  fornecimento  e  prestação  de  serviço  de
gerenciamento  de  sistema  informatizado  e  integrado  para  abastecimento  de
combustíveis com fornecimento (gasolina comum, diesel comum e diesel s10,
aditivo arla 32),  com utilização de etiqueta com tecnologia rfid  (tecnologia de
radio-frequency identification) ou similar para atender a frota municipal. 

Pregão Eletrônico 19/02/2023 19/10/2022

Sulfato de Alumínio necessário para utilização na estação de tratamento de água
da Comunidade do Camargo. 

Compra Direta
09/2022

25/01/2022 25/10/2022

Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de máquinas
como motosserra,  roçadeira,  podador,  soprador,  motopoda,  com aquisição de
peças. 

Pregão eletrônico
17/2022

23/03/2022 23/12/2023

Construção do anexo do Centro Administrativo do Caxixe Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Cosme Ambrozim (Camargo) - pelo DER Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Lavrinhas (continuação) - pela SEAG Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Vai e Vem (São José Do Alto Viçosa) - Pela SEAG Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Tete Andreão (Vargem Grande) - Pelo DER Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Voo Livre - Pela SEAG Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Cerimonial (Vargem Grande) Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Cerimonial (Vargem Grande) Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação Incaper Tomada de Preços Não possui Ver prazo



Pavimentação Vai e Vem - Continuação (São José Do Alto Viçosa) Tomada de Preços Não possui Ver prazo

MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO
MODALIDADE À
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE

ATÉ

PREVISÃO
DE

REALIZAÇÃO

Aquisição de mudas de árvores e plantas nativas e ornamentais. Pregão Eletrônico
28/21

12/11/22 01/09/2022

Aquisição de adubo orgânico e formicida, para adubação das mudas e plantas
do jardim do município

Pregão Eletrônico Não possui 01/09/2022

Contratação do serviço consultoria especializada para elaboração de estudos,
para atendimento de condicionantes ambientais das Autorizações Ambientais e
exigências  do  Instituto  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  (IEMA),
relacionadas  ao  gerenciamento  de  áreas  sob  suspeita  de  contaminação,
localizadas no município de Venda Nova do Imigrante,  utilizadas no passado
para disposição irregular de resíduos sólidos.

Licitação
Processo iniciado

1740/2022

Não possui 01/08/2022
Não se repete

Contratação do serviço  de castração de cães  de rua.  Emenda da Deputada
Estadual Janete de Sá a ser repassada. 

Pregão Eletrônico Não possui 1º trimestre de
2023 

Não se repete

Contratação de serviço terceirizado para implantação e manutenção dos PRAD’s
da Prefeitura.

Pregão Eletrônico Não possui Setembro
2022

Contratação de serviço de elaboração de projeto e implantação da nova sede da
associação de catadores (ASCAVENI) na área da prefeitura em Pindobas.

Tomada de Preços Não possui 3º trimestre de
2023

Contratação da associação de catadores (ASCAVENI) para triagem dos resíduos
recicláveis do município.

Dispensa de
licitação.

Não possui 1º trimestre de
2023

Contratação de serviço de elaboração de projeto e implantação de sistema de
irrigação dos jardins do município.

Pregão Eletrônico Não possui 2º trimestre de
2023.

Contratação de estudo técnico de viabilidade de redução das faixas de APP em
zona urbana consolidada para atendimento da Lei Municipal nº 1.468/2022.

Pregão Eletrônico Não possui 09/2022 

OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

DESCRIÇÃO DO OBJETO
MODALIDADE  À
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE
ATÉ

PREVISÃO DE
REALIZAÇÃO

Serviço  de  coleta,  transporte,  tratamento  e  destinação  final  de  resíduos  de
saúde para unidade ambiental devidamente licenciada.

Dispensa 04/2022 03/01/22 01/12/22
Anualmente

Serviço  técnico  de  engenharia  elétrica  para  a  realização  de  estudos  e
elaboração de projetos elétricos de Iluminação Pública, de responsabilidade da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Dispensa 09/2022 25/01/22 Por demanda

Aquisição de herbicida para aplicação nas vias municipais. Pregão Eletrônico Não possui 15/09/2022

Execução de serviço de demolição de rochas. Dispensa Não possui Por demanda

Aquisição de massa asfáltica (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente -
"faixa  C" e emulsão asfáltica tipo RR-1C

Pregão Eletrônico
43/2022

06/07/22 25/04/23

Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de  locação  de  caixa
estacionária e transporte de resíduos sólidos urbanos (RSU), identificados como
classe  II,  da  área  de  transbordo  do  município,  localizado  na  garagem  da
prefeitura  até  o  aterro  sanitário  contratado pela  Administração Municipal  em
Cachoeiro de Itapemirim - ES

Pregão Eletrônico 12/01/22 31/09/2022
Serviço (2026)

Material de construção em geral Pregão eletrônico 09/11/2022 01/06/2023

Aquisição de blocos, cimento e outros Pregão eletrônico 09/11/2022 01/06/2023

Material elétrico Pregão eletrônico 09/11/2022 01/06/2023

Material hidráulico Pregão eletrônico 09/11/2022 01/06/2023

Serviços de caçamba Pregão eletrônico 09/11/2022 08/09/22

Contratação do serviço de caçamba para transporte de Revsol Pregão eletrônico
037/2022

09/11/22 Conforme
demanda

Aquisição de Ferragens Pregão eletrônico
048/2022

28/07/22 01/06/2023

Aquisição de materiais de serralheria Pregão eletrônico 18/11/22 01/06/2023

Manutenção de roçadeira Pregão eletrônico 25/03/22 20/12/22



Manutenção da rede de iluminação pública Pregão eletrônico 19/05/21 15/01/2023
Serviço

contínuo (2025)

Destinação de resíduos classe II Pregão eletrônico 07/11/22 07/08/2022
Serviço contínuo 

Piso Holandês, Tátil, Meio Fio e Pavi’S Pregão eletrônico 01/10/2022

Placa de Nomenclatura das Ruas Pregão eletrônico 04/08/22 04/05/2023

Aquisição de manilhas e canaleta Pregão eletrônico 02/08/22 02/05/2023

Aquisição de equipamentos para estruturação de oficina mecânica da secretaria
de obras e infraestrutura urbana

Pregão Eletrônico
01/2022

24/01/22 Aquisição
única

Aquisição de licença de software autodesk autocad single-user 03 anos - suíte
para desenhos técnicos 2d e 3d e software autodesk civil 3d 2022 para atender
a demanda do setor de engenharia da secretaria municipal de obras.

Pregão Eletrônico
02/2022

17/01/22 17/01/2025
(2025)

Aquisição de areia, areião, brita, pó de pedra a serem utilizadas na manutenção
de bens públicos no município

Pregão Eletrônico
22/2022

13/04/22 15/01/23

Contratação de empresa para prestação de serviços para execução de furos de
sondagem para simples reconhecimento do solo, seguindo as recomendações e
diretrizes da nbr -  6484/2001 e amostrador padronizado "raymond" ou s.p.t.,
Sendo todo o material, mão de obra, equipamentos e deslocamento destes por
conta da contratada

Pregão Eletrônico
23/2022

03/05/23 03/02/23

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas
pesadas  e  equipamentos  (trator  de  esteira  d50  e  rolo  compactador)  com
operador  e  abastecimento  por  conta  da  contratada,  a  fim  de  atender  as
secretarias municipais de obras e infraestrutura urbana e interior e transportes

Pregão Eletrônico
24/2022

02/05/23 02/02/23

Contratação de empresa para a coleta de entulhos, transporte e destinação final
de resíduos de construção civil e galhos e folhas

Pregão Eletrônico
30/2022

31/05/23 31/02/2023

Aquisição de madeiras a serem utilizadas na manutenção de bens públicos no
município, de acordo com as demandas de diversas secretarias

Pregão Eletrônico
34/2022

31/05/22 20/02/23

Aquisição de equipamentos pesados  para atender  a  secretaria  municipal  de
obras e infraestrutura urbana 

Pregão Eletrônico Não possui Por demanda

Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de máquinas
como motosserra, roçadeira, podador, soprador, motopoda, com aquisição de
peças. 

Pregão eletrônico
17/2022

23/03/2022 23/12/2023

Contratação de empresa para aplicação de revsol do município, com o objetivo
de recuperação de estradas vicinais

Tomada de Preços
23/2022

19/01/23 Aquisição
única

Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem pluvial
em estrada vicinal localizada em frente a creche da comunidade do Camargo

Tomada de Preços
02/2022

14/03/22 12/06/23
Aquisição única

Aquisição de escavadeira hidrurílica com rompedor Tomada de Preços Não possui 10/01/23

Aquisição de caminhão prancha Tomada de Preços Não possui 10/01/23

Aquisição de equipamentos (furadeira, betoneira, parafusadeira, etc.) Tomada de Preços Não possui 15/06/23

Pavimentação da rua do antigo Pinicão Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação da Saúde ao Brambila Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação do Alto Bananeiras Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Substituição de Ponte de madeira por Ponte de concreto próximo a UBS Minete Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação da Rua do novo acesso ao Hospital Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Muro de contenção da Beira Rio Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Abertura do Túnel de Acesso a Bananeiras Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação do Bairro Marmim Tomada de Preços Não possui Ver prazo

Pavimentação de 13 Ruas no Município Tomada de Preços Não possui Ver prazo

SAÚDE

DESCRIÇÃO DO OBJETO
MODALIDADE À
SER ADOTADA

LICITAÇÃO
VIGENTE

ATÉ

PREVISÃO
DE

REALIZAÇÃO

Aquisição de Serviço de Informatização para realização de Processo Seletivo
para  os  cargos  de  Agente  Comunitário  de  Saúde  e  Agente  de  Controle  de
Endemias

Dispensa 02/2022 11/01/2022 14/10/2022

Prestação de serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e
consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante na tabela de

Dispensa 08/2022 20/01/2022 20/11/2022



valores e procedimentos de Saúde - TVSPS do Consócio

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva
com  fornecimento  de  peças  em  equipamentos  odontológicos  alocados  nas
unidades de saúde

Pregão Eletrônico
09/2022

08/02/2022 08/12/2023

Aquisição de materiais  odontológicos  para  atender  a  secretaria  municipal  de
saúde

Pregão Eletrônico
012/2022

20/04/2022  20/01/2023

Aquisição de tira reagente glicemia e lanceta para teste de glicemia capilar Pregão Eletrônico
013/2022

Não possui Não se repete 

Aquisição de medicamentos Pregão Eletrônico Não possui 15/06/2022

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento  de  peças  em equipamentos  médico-hospitalares,  alocados
nas unidades de saúde da família do bairro minete, são joão de viçosa, vila da
mata, alto caxixe, vargem grande, policlínica e laboratório público do município
de venda nova do imigrante

Pregão Eletrônico
19/2022

04/04/2023 04/01/2023

Aquisição de medicamentos  manipulados  a  serem utilizados  no processo de
coleta  de  exames Preventivos  nas  Unidades  de Saúde  do município,  sendo
exigência  do  Ministério  da  Saúde,  pois  cada Município  possui  uma meta  de
exames a ser cumprida durante o ano.

Dispensa
 05/2022

04/04/2022 Conforme
demanda 

Prestação de serviço de seguro coletivo de acidentes pessoais para cobertura de
até 25 bolsistas do ICEPi - Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação
em Saúde,  que atuam na Secretaria Municipal  de Saúde de Venda Nova do
Imigrante,  ocupando  cargos  de  Dentista,  Enfermeiro  e  Médico,  sendo  estes
indispensáveis para as Unidades de Saúde, que atendem munícipes diariamente

Dispensa
06/2022

01/08/2022  01/07/2023

Aquisição  de  reagentes  para  o  Analisador  Hematológico  HORIBA YUMIZEN
H550.

Inexigibilidade
20/2022

31/12/2022 15/11/2022 

Aquisição  do  serviço  manutenção  preventiva  anual  para  o  Analisador
Hematológico HORIBA YUMIZEN H550.

Inexigibilidade
21/2022

09/06/2022 09/04/2022

Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de peças em autoclaves, alocadas nas unidades de saúde da
família do bairro minete, são joão de viçosa, vila da mata, alto caxixe, vargem
grande e policlínica de venda nova do imigrante

Pregão Eletrônico
38/2022

27/07/2023 27/04/2023

Aquisição  de  equipamentos  médicos  mediante  emenda  parlamentar  da  sra.
Norma ayub, sob proposta nº 14744.834000/1210-05, que serão utilizados para
equipar  os  consultórios  médicos  e/ou  substituir  equipamentos  antigos  e
sucateados na policlínica municipal.

Pregão Eletrônico
45/2022

21/07/2022 Não se repete

Aquisição de materiais médicos Pregão Eletrônico 15/07/2022 15/04/2023

Manutenção preventiva, corretiva, qualificação térmica com fornecimento de 
peças das câmaras de vacina alocadas nas Unidades de Saúde

Pregão Eletrônico 06/09/2022 06/06/2023

Aquisição de materiais para resgate e remoção (ambulâncias) Pregão Eletrônico Não possui 15/01/2023

Aquisição de materiais e reagentes laboratoriais Pregão Eletrônico 09/07/2022 01/08/2022

Prestação de serviços de manutenção preventiva do aparelho de bioquímica 
BioSystems BA400, alocado no Laboratório Público Municipal.

Inexigibilidade Não possui 01/08/2022

Aquisição de materiais e equipamentos para Fisioterapia e Nutrição e atividades
Físicas Equipe Multi.

Pregão Eletrônico Não possui 01/11/2022

Aquisição de móveis sob medida para as Unidades de Saúde Pregão Eletrônico Não possui 01/01/2022

Aquisição de veículo de passeio mediante recurso federal para o HPM Pregão Eletrônico Não possui Sem previsão

Contratação de empresa especializada em conversão de veículo para montagem
de consultório odontológico portátil 

Pregão Eletrônico Não possui Sem previsão

Reforma UBS Vargem Grande Tomada de Preços Não possui 2023

Construção da Farmácia Cidadã Tomada de Preços Não possui 2023

Construção da Unidade de Saúde do Bairro Marmim Tomada de Preços Não possui 2023

TURISMO, CULTURA E ARTESANATO
Descrição do Objeto Modalidade à

ser adotada
Licitação
vigente

até

Previsão
de

Realização

Contratação  de  empresa  para  serviço  de  apoio,  limpeza  e  organização  de
pessoas e materiais,  bem como de limpeza de palcos, camarins e banheiros
para diversos eventos

Pregão eletrônico
52/2021

07/01/2022 20/09/2022



Contratação de empresa para locação de tendas, cadeiras, mesas e banheiros
químicos para festas e eventos a serem realizados no município.

Pregão Eletrônico
05/2022

18/01/2022 20/09/2022

Contratação de um técnico para operação de sistema de som e iluminação para
eventos municipais

Pregão Eletrônico 03/03/2022 05/01/2023

Contratação de serviço para organização e realização de eventos em geral. Pregão Eletrônico Não possui 20/09/2022

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura
de palco iluminação e sonorização para eventos. (Q30)

Pregão Eletrônico Não possui 20/09/2022

Aquisição de palco para atender as demandas do Centro de Eventos Padre Cleto
Caliman

Pregão Eletrônico Não possui 20/09/2022

Contratação de serviço de aluguel de vestidos de gala, em tecidos nobres, para
desfile das candidatas ao Miss Venda Nova do Imigrante.

Pregão Eletrônico 04/04/2022 20/01/2023

Contratação de serviço de decoração de festas e eventos municipais. Pregão Eletrônico 05/04/2022 20/01/2023

Contratação de show musicais Nacionais para festas e eventos municipais. Inexigibilidade Não possui Conforme
demanda

Contratação de show musicais Locais para festas e eventos municipais. Credenciamento Não possui 20/09/2022

Contratação  de  serviço  de  apresentação  e  locução  em  festas  e  eventos
municipais. 

Pregão Eletrônico 12/05/2022 20/09/2022

Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Rodeio Profissional e de
moares para a Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante.

Pregão Eletrônico 23/06/2022 Conforme
demanda

Contratação de um técnico para operação de sistema de som e iluminação, uma
vez que os equipamentos são sensíveis e suscetíveis a mal funcionamento e
defeitos no Centro Cultural. 

Pregão Eletrônico 07/07/2022 20/09/2022

Contratação  de  uma  agência  de  publicidade  e  propaganda,  empresa
especializada na divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos e instituições da administração municipal,  compreendendo estudo,
planejamento,  conceituação,  concepção,  criação,  execução  interna,
intermediação e supervisão de execução externa e a distribuição de publicidade
aos veículos e  demais  meios  de divulgação (vídeo,  fotografia,  transmissão e
gravação de live, letreiro)

Tomada de Preços
11/2022

27/07/2022 27/07/2022

Aquisição de letreiros e placas em ACM Dispensa Não possui 20/09/2022

Aquisição de monumentos e souvenir em 3D e tamanho real Pregão Eletrônico Não possui 20/09/2022

Contratação de empresa para iluminação e decoração do natal Luz Pregão Eletrônico Não possui 20/09/2022

Cobertura do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman Tomada de Preços Não possui Sem previsão

Construção da Biblioteca Benito Caliman Tomada de Preços Não possui Sem previsão

Execução da Rua do Imigrante Tomada de Preços Não possui Sem previsão

6 CONCLUSÃO

A elaboração do Plano Anual de Compras, certamente proporcionará maior transparência
nos  processos  licitatórios,  maior  participação  das  empresas  locais,  que  poderão  se
preparar para atendimento às demandas do município, trará melhorias no atendimento às
necessidades dos usuários, considerando a antecipação no planejamento para melhoria
das  aquisições  pretendidas,  minimizando  os  problemas  decorrentes  de  aquisições
ineficientes, o fortalecimento e aprimoramento das aquisições públicas, disponibilizando o
documento  no  Portal  da  Prefeitura  Municipal  para  acesso  de  todos  os  cidadãos  e
empresas, oportunizando a todos o planejamento das compras para o ano corrente. 

Assim, trata-se de documento de suma importância para buscar formas eficientes para
racionalizar os recursos públicos. Ações de planejamento, além de não oferecerem custos
extras à gestão, são bastante eficazes nessa racionalização, além de garantir uma boa
qualidade ao produto ou serviço contratado. 

Uma Administração Pública com um plano estratégico de compras consegue se planejar
ao longo do ano e observar quais produtos e serviços são realmente essenciais para



realizar suas funções e, desta maneira, pode se organizar para comprar a quantidade
exata, sem sobras ou gastos extras. 

O  Plano  de  Anual  Compras  é  essencial  para  que  se  possa  conhecer  o  grau  da
necessidade  da  compra;  a  projeção  da  demanda  (consumo  médio);  Quantidades
necessárias  para  atendimento  das  demandas;  Clarificar  o  que  se  quer  adquirir
(especificação, código, padronização, dentre outros) e permitir que as empresas possam
se planejar com antecedência para participar das licitações para aquisição e prestação de
serviços. 

A ausência de um planejamento geral de compras tem como efeito a existência de dados
não confiáveis, a realização de compras desnecessárias e não planejadas, a ineficiência
no  atendimento  ao  usuário  e  o  desperdício  de  materiais,  entre  outros.  O  Plano  de
Compras Anual faz parte de um novo modelo de compras no município de Iúna/ES, que
visa modernizar e desburocratizar todas as etapas das licitações. Porém, novas medidas
sempre implicam em novos desafios e para isso a Secretaria  de Gestão e Planejamento,
junto  ao  Setor  de  Compras  está  desenvolvendo  um processo  que visa  sensibilizar  e
convencer  todos os órgãos da importância de tal  projeto.  Como todos as Secretarias
estarão envolvidas, é essencial destacar que o envolvimento de todos os servidores que
atuam diretamente no processo é essencial para o sucesso dessa nova etapa. 

O plano de Compras anual do município será publicado no Site da Prefeitura de Iúna,
garantindo rápido acesso às informações e acompanhando as inovações do mercado,
que estão cada vez mais digitais e de fácil manuseio disponível a todos.


