
 

 

PUBLICIDADE LEGAL: 08/08/2022 - EDIÇÃO Nº 3075 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

015/2022 - PROCESSO Nº 01276/2022 - 1ª REPETIÇÃO 

A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade de "Pregão Presencial", tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", OBJETO: REGISTRO DE 

PREÇOS para eventual contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de lavagem 

da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES.  

CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.02.0008 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 

24 de agosto de 2022. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua Lourenço de 

Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital completo está à disposição dos interessados 

nos dias úteis de 11 às 17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 12h, e poderá ser 

requerido através do site: www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-

1000. 

Vila Valério, 05 de agosto de 2022. 

JAIME JULIÃO VIEIRA 

Pregoeiro Oficial 

____________________________________________________________________________ 



 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

000016/2022 - PROCESSO Nº001140/2022 

A Prefeitura Municipal de VILA VALÉRIO/ES, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade de "Pregão Presencial", tipo "MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE", OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS para eventuais contratações de serviços de administração, gerenciamento 

e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, máquinas e equipamentos 

do Município de Vila Valério/ES, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais, 

suprimentos, acessórios, lubrificantes, serviços de manutenção preventiva e corretiva, serviços 

de guincho 24h, alinhamento e balanceamento, por meio de implantação e operação de sistema 

informatizado e integrado com a utiliza utilização de cartão eletrônico em oficinas, autopeças e 

concessionárias credenciadas, incluindo o fornecimento de peças para a frota municipal, em 

conformidade com o Termo de Referência.  

CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.02.0009 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 

23 de agosto de 2022. A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua Lourenço de 

Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O edital completo está à disposição dos interessados 

nos dias úteis de 11 às 17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 12h, e poderá ser 

requerido através do site: www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-

1000. 

Vila Valério, 05 de agosto de 2022. 

JAIME JULIÃO VIEIRA 

Pregoeiro Oficial 

____________________________________________________________________________ 

 


