Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
ATOS OFICIAIS PUBLICADOS EM 07/03/2018

JORNAL A GAZETA,
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL–
DIO/ES
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Aviso de Julgamento das Propostas de Preços da Carta Convite nº
001/2018
O Município de Vitória-ES torna público que, após análise das
propostas de preços apresentadas para a Carta Convite nº 001/2018,
processo nº 8057089/2014, que trata da Contratação de Empresa para
Execução
dos
Serviços
de
Reforma
e
Ampliação
da
Sala
de
Videomonitoramento e Alteração das Divisórias do 3º Pavimento do Ed.
Biel, no Bairro Ilha de Santa Maria, Nesta Capital, foi declarada
vencedora deste certame, conforme lavrado em ata de julgamento datada
de 28/02/2018, a empresa: Brasil Assitência Tecnológica Eireli-ME, por
ter atendido a todas as condições do Edital e ter apresentado a
proposta de menor preço global no valor de R$ 65.828,40 (sessenta e
cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).
Vitória, 28 de fevereiro de 2018
Francisco Borges de Oliveira Neto-Presidente da SEMOHAB/CPL

JORNAL A GAZETA
E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO–DOU

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 060/2018
O Município de Vitória torna público que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço. O edital
estará
disponível
através
dos
endereços
eletrônicos:
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/editais e www.licitacoes-e.com.br,
sendo que o pregão será realizado através deste último. Processo nº
404102/2018. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de transporte escolar com motorista e acompanhante. Início de entrega
das propostas: dia 07/03/2018. Abertura das propostas: às 09:30h do
dia 19/03/2018. Início da sessão de disputa: às 10:00h do dia
19/03/2018. Informações: Tel: (27) 3132-8192.
Justificativa:
Para
atender
o
transporte
escolar
regular
dos
estudantes da EMEF "Irmã Jacinta Soares de Souza Lima".
Vitória-ES, 06 de março de 2018.
Isabel Cristina Baptista Louvem Brunetti-Pregoeira Municipal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 063/2018
O Município de Vitória torna público que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço. O edital
estará
disponível
através
dos
endereços
eletrônicos:
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/editais e www.licitacoes-e.com.br,
sendo que o pregão será realizado através deste último. Processo nº
432643/2018. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços

de transporte escolar com motorista e acompanhante, para atender os
estudantes da educação infantil/núcleo Brincartes e do ensino
fundamental da rede municipal de ensino. Início de entrega das
propostas: dia 07/03/2018. Abertura das propostas: às 13:00h do dia
19/03/2018. Início da sessão de disputa: às 13:30h do dia 19/03/2018.
Informações: Tel: (27) 3132-8192. Justificativa: Para atender o
transporte escolar regular dos estudantes da educação infantil/núcleo
Brincartes e do ensino fundamental da rede municipal de ensino.
Vitória-ES, 06 de março de 2018.
Isabel Cristina Baptista Louvem Brunetti-Pregoeira Municipal
As publicações acima obedecem ao disposto no Art. 52 da Lei Orgânica do
Município de Vitória.

