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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2020 APCEF/ES 

 

A ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO – APCEF/ES, por seu representante legal abaixo assinado, 
torna público o Edital de Concorrência n.º 001/2020 e que está recebendo propostas 
para a locação do espaço físico do Clube de Bicanga, situado à Avenida Meridional, 
n.º 2129, Cidade Continental, Setor Oceania, Serra, ES, destinado a retiro religioso 
durante o período de 12 a 17 de fevereiro de 2021. 

 

Data do recebimento das propostas: até 17/04/2020, às 17h00. 

Data da abertura dos envelopes: 22/04/2020 às 15h00. 

 

1.  DO OBJETO 

 

1.1. O presente edital de concorrência tem por objeto a locação, para fins 
religiosos, das dependências do Clube de Bicanga, situado à Avenida Meridional, n.º 
2129, Cidade Continental, Setor Oceania, Serra, ES, para utilização de no máximo 
350 (trezentos e cinquenta) pessoas durante o período de Carnaval, de 12 a 17 de 
fevereiro de 2021. 

1.2. Será selecionada, por meio da presente concorrência, a entidade religiosa que 
oferecer o maior preço de locação. 

1.3. A APCEF/ES estabelece o preço mínimo para a proposta do preço de aluguel 
de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), pelos 6 (seis) dias, e o pagamento poderá 
ser em até 08 (oito) vezes iguais, com vencimentos mensais a partir do dia 30 de maio 
de 2020. 

1.4. A APCEF/ES coloca à disposição da entidade vencedora toda a estrutura física 
do Clube, com exceção do salão de festas. 

 

2. DA PROPOSTA 

 

2.1.  A proposta, de caráter irrevogável e irretratável, deverá ser apresentada 
datada e assinada, sem ressalvas ou entrelinhas, lacrada e em envelope rubricado, 
até o dia 17/04/2020, às 17h00, na Av. Meridional, nº 2129, Cidade Continental, Setor 
Oceania, Serra, ES. 

 

3.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

3.1. Os envelopes serão abertos no dia 22/04/2020 ás 15h00, pelo Presidente da 
APCEF/ES, na presença dos licitantes ou seus representantes legais que 
comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato. 
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4.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Os recursos relativos ao presente processo deverão ser dirigidos ao Presidente 
da APCEF/ES e apresentados na Sede Administrativa até 02 (dois) dias úteis. 

 

5.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Caberá à Direção da APCEF/ES revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte. 

5.2. O interessado que tiver dúvida na interpretação do presente edital será atendido na 
Sede Administrativa da APCEF/ES, pessoalmente ou pelos telefones 027 3338-0833 e 99778 
2611. 

5.3. Fica eleito o Foro da Comarca da Serra (ES) para dirimir eventuais questões 
decorrentes do presente processo licitatório. 

 

 

Serra, 10 de março de 2020. 

 

 

Edmar Martins Andre 

Diretor Presidente – APCEF/ES 
 

 


