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LICITAÇÕES

Secretaria de Gestão Administrativa e Recursos Humanos

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 060/2020

Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, 
englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de 
Gestão Pública Integrada.

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, 30 de 
outubro de 2020 às 09:00, na sala de reuniões da Prefeitura de Guaçuí, situada à Praça João Acacinho, nº 1, 
bairro Centro, Guaçui/ES, licitação PP 060/2020, na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, para 
contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública integrada, 
englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de 
gestão pública integrada.. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: guacui.es.gov.br. Informações 
poderão ser solicitados no endereço eletrônico: licitacaopmg@gmail.com ou pelo(s) telefone(s) (28) 3553-
1794, através do setor de licitações, de Segunda a sexta-feira das 08hs às 11hs e 13hs às 17h30min.

Processo: 3117/2020.

Guaçui/ES, 26 de outubro de 2020

Kênia Rezende Cardoso

Presidente da CPL

Publicado no mural eletrônico segunda-feira, 26 de Outubro de 2020

https://guacui.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/682.html

Código de autenticação: 07fd6823a43772e91510b25b0138df1fjkl7KDMNbCaXuP4

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 092/2020

aquisição de material elétrico com a devida instalação de rede elétrica e iluminação do acesso ao Cristo 
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Redentor de Guaçuí, em atendimento a emendas impositivas, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Públicos.

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, 10 de 
novembro de 2020 às 09:00, na sala de reuniões da Prefeitura de Guaçuí, situada à Praça João Acacinho, nº 1, 
bairro Centro, Guaçui/ES, licitação PP 092/2020, na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, para 
aquisição de material elétrico com a devida instalação de rede elétrica e iluminação do acesso ao cristo 
redentor de guaçuí, em atendimento a emendas impositivas, solicitado pela secretaria municipal de 
obras, infraestrutura e serviços públicos.. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: guacui.es.gov.br. 
Informações poderão ser solicitados no endereço eletrônico: licitacaopmg@gmail.com ou pelo(s) telefone(s) 
(28) 3553-1794, através do setor de licitações, de Segunda a sexta-feira das 08hs às 11hs e 13hs às 17h30min.

Processo: 3889/2020.

Guaçui/ES, 26 de outubro de 2020

Kênia Rezende Cardoso

Presidente da CPL

Publicado no mural eletrônico segunda-feira, 26 de Outubro de 2020

https://guacui.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/681.html
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Secretaria de Saúde

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 061/2020

Contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, 
englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de 
Gestão Pública Integrada.

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, com fulcro na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar , 30 de 
outubro de 2020 às 10:00, na sala de reuniões da Prefeitura de Guaçuí, situada à Praça João Acacinho, nº 1, 
bairro Centro, Guaçui/ES, licitação PP 061/2020, na modalidade pregão presencial, tipo menor preço, para 
contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública integrada, 
englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de 
gestão pública integrada.. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: guacui.es.gov.br. Informações 
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poderão ser solicitados no endereço eletrônico: licitacaopmg@gmail.com ou pelo(s) telefone(s) (28) 3553-
1794, através do setor de licitações, de Segunda a sexta-feira das 08hs às 11hs e 13hs às 17h30min.

Processo: 3146/2020.

Guaçui/ES, 26 de outubro de 2020

 Kênia Rezende Cardoso

Presidente da CPL
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