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Vitória, segunda-feira, 14 de Março de 2022

Comunicado

AVISO DE PESQUISA DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Fundão, para fins de 
pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos 
os interessados no respectivo ramo de atividade 
para que apresentem, até o dia 18 de março de 
2022, ORÇAMENTO para contratação de empresa, 
referente ao Processo administrativo n° 1515/2022. 
Caso a quantidade pretendida de orçamento seja 
alcançada antes do prazo estipulado, o processo 
será encerrado para cotação.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU 
COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, sob a forma de fretamento, 
com fornecimento de veículos, abastecidos de 
combustível, com motorista/condutor e monitor/
acompanhante nas linhas de transporte, para 
conduzir os estudantes da rede pública de ensino 
(Municipal e Estadual), residentes nas áreas urbanas 
e em áreas rurais onde não existe linha regular de 
transporte coletivo de suas residências, quando o 
for o caso, na impossibilidade de acesso, em local 
próximo, combinado como ponto de encontro, até as 
respectivas Unidades Escolares, bem como o retorno 
até suas residências ao final do expediente escolar.
Demais esclarecimentos poderão ser solicitados 
através do e-mail compras@fundao.es.gov.br ou 
pelo telefone (27) 3267-2008.
Fundão/ES, 11 de Março de 2022.

Débora Bernabé Patuzzo
Coordenadora de Compras e Contratos - Semad

Prefeitura Municipal de Fundão/ES
Protocolo 814009

Guaçuí

Edital

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022

CÓDIGO CIDADES/TCE-ES:
2022.027E0700001.01.0006
PROCESSO Nº 0.436/2022
OBJETO: contratação de empresa para reforma 
da Unidade de Saúde “José Rezende Vargas”, 
solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, de 
acordo com os projetos, planilha orçamentária, 
memória de cálculo e demais especificações/anexos 
constantes no Edital.

EMPRESA VENCEDORA:
ACP RECONS ENGENHARIA LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 66.656,51 (sessenta e seis 
mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 
e um centavos).

Guaçuí-ES, 11 de março de 2022.

Weriton Azevedo Soroldoni
Presidente da CPL

Protocolo 814221

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

CÓDIGO CIDADES/TCE-ES: 
2022.027E0700001.01.0004
O Município de Guaçuí-ES, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público que realizará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo Menor Preço, Sob o Regime de execução indireta - 
“Empreitada por Preço Unitário”, no dia 31/03/2022, 
às 09h, com amparo na Lei nº 8.666/93 e na Lei 
Complementar nº 123/2006, conforme processo ad-
ministrativo nº 0.985/2022, visando a contratação 
de empresa para construção de contenção de 
encosta na Avenida João Ferraz De Araújo, 
de acordo com os projetos, planilha orçamentária, 
memória de cálculo e demais especificações/anexos 
constantes nesse Edital. O protocolo dos envelopes 
de habilitação e proposta será até às 08h30min, do 
dia 31/03/2022, e a abertura, a partir das 09h, do 
dia 31/03/2022. O Edital e seus anexos podem ser 
acessados por meio do site: www.guacui.es.gov.br. 
Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 
08h as 11h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (28) 
3553-4938, de segunda a sexta-feira.

Guaçuí-ES, 11 de março de 2022.

Weriton Azevedo Soroldoni
Presidente da CPL

Protocolo 814373

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

CÓDIGO CIDADES/TCE-ES: 
2022.027E0700001.01.0008

PROCESSO Nº: 0835/2022
OBJETO: Aquisição de material elétrico para 
manutenção da iluminação pública.

EMPRESAS VENCEDORAS:
SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME TOTAL 
DO FORNECEDOR: R$ 383.223,50 (trezentos e 
oitenta e três mil e duzentos e vinte e três reais e 
cinquenta centavos).

CJ DETOGNI MATERIAL ELETRICO E SERVICOS 
LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 84.467,20 (oitenta e 
quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e 
vinte centavos).

Perfazendo um total geral de R$ 467.690,70 
(quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e 
noventa reais e setenta centavos).

Guaçuí-ES, 11 de março de 2022.

Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro

Protocolo 814545

Contrato

EXTRATO DO CONTRATO CPS/SEMUS/RH/N.º 
010/2022/PMG

Processo nº 1447/2022 - Leis Municipais nº 
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