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Jaguaré

Resultado de Licitação

       RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 019/2022

A Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES, torna a público 
que, teve como vencedora da Tomada de Preços nº 
019/2022, a empresa SINGULAR CONSTRUCOES 
EIRELI, vencedora no certame valor total de R$ 
337.001,12 (trezentos e trinta e sete mil, um real e 
doze centavos).
Jaguaré - ES, 30 de dezembro de 2022.

Paulo Roberto Bonjiovanni Bona
Presidente da CPL

Protocolo 996624

Mantenópolis

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 000040/2022

Processo Administrativo nº: 003434/2022
Objeto: Aquisição estimada de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Vencedor: MARTINS E RIBEIRO LTDA ME, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 44.980.838/0001-64: Lote 1: 
no valor de R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos 
e sessenta reais). Lote 2: no valor de R$ 804,00 
(oitocentos e quatro reais). Lote 3: no valor de R$ 
3.678,40 (três mil seiscentos e setenta e oito reais 
e quarenta centavos). Lote 4: no valor de R$ 210,60 
(duzentos e dez reais e sessenta centavos). Lote 5: 
no valor de R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa 
reais). Lote 6: no valor de R$ 5.548,50 (cinco mil 
quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
centavos). Lote 7: no valor de R$ 1.599,20 (um mil 
quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos). 
Lote 8: no valor de R$ 244,80 (duzentos e quarenta 
e quatro reais e oitenta centavos). Lote 9: no valor 
de R$ 241,56 (duzentos e quarenta e um reais e 
cinquenta e seis centavos). Lote 10: no valor de R$ 
5.196,00 (cinco mil cento e noventa e seis reais). 
Lote 11: no valor de R$ 1.880,00 (um mil oitocentos 
e oitenta reais). Lote 12: no valor de R$ 2.900,00 
(dois mil novecentos reais). Lote 13: no valor de R$ 
215,64 (duzentos e quinze reais e sessenta e quatro 
centavos). Lote 14: no valor de R$ 2.920,00 (dois 
mil novecentos e vinte reais). Lote 15: no valor de 
R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais). 
Lote 16: no valor de R$ 838,60 (oitocentos e trinta e 
oito reais e sessenta centavos). Lote 17: no valor de 
R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais). Lote 
18: no valor de R$ 7.710,00 (sete mil setecentos 
e dez reais). Lote 19: no valor de R$ 21.910,00 
(vinte e um mil novecentos e dez reais). Lote 20: no 
valor de R$ 153,30 (cento e cinquenta e três reais 
e trinta centavos). Lote 21: no valor de R$ 906,50 
(novecentos e seis reais e cinquenta centavos).

Valor Global: R$ R$ 84.256,10 (oitenta e quatro mil 
duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

Mantenópolis-ES, 30 de dezembro de 2022.

Gabriela de Almeida Ribeiro Luz
Pregoeira da P.M.M.

Protocolo 997041

Piúma

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 001/2023
Processo nº 9.561/2022

ID CidadES: 2022.056E0700001.02.0043
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento 
dos interessados que, realizará licitação na 
modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do 
tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de empresa 
especializada para fornecimento de extintores de 
incêndio, placa sinalizadora, kit regulador registro 
de gás, com mão de obra de instalação para atender 
as Secretarias do Município de Piúma. A realização 
do certame está prevista para o dia 12/01/2023, 
as 08:30h. O Edital completo está à disposição dos 
interessados nos endereços eletrônicos: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e/ou no 
site da Prefeitura https://www.piuma.es.gov.br/
portal/transparencia/licitacao. Informações através 
do e-mail: pregao@piuma.es.gov.br

Piúma, 30 de dezembro de 2022.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 996645

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 002/2023
Processo nº 9.824/2022

ID CidadES: 2022.056E0700001.02.0044
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento 
dos interessados que, realizará licitação na 
modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA do 
tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é Registro de Preço 
para eventual contratação de empresa especializada 
para aquisição de Relógio de Ponto Biométrico, 
Bobina para Relógio de Ponto Biométrico, bem 
como configuração dos equipamentos. A realização 
do certame está prevista para o dia 13/01/2023, 
as 08:30h. O Edital completo está à disposição dos 
interessados nos endereços eletrônicos: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e/ou no 
site da Prefeitura https://www.piuma.es.gov.br/
portal/transparencia/licitacao. Informações através 
do e-mail: pregao@piuma.es.gov.br

Piúma, 30 de dezembro de 2022.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 996679
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