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LICITAÇÕES

Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças

4ª PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 042/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL
Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de lanches, coffee break, coquetel e pães REPUBLICADO APENAS OS LOTES 02, 03, 07 E 09 (bolo, café colonial e coquetel)
O Município de Iúna/ES, com fulcro na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e LC nº
123/06 e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 03 de dezembro
de 2021, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Rua Des. Epaminondas do Amaral, nº 58, bairro Centro,
Iúna - ES, licitação nº 042/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “menor preço”, para
Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de lanches, coffee break, coquetel e pães REPUBLICADO APENAS OS LOTES 02, 03, 07 E 09 (bolo, café colonial e coquetel), com o início do
credenciamento às 08h10min e abertura das propostas às 09h. ID CidadES: 2021.037E0700001.02.0030. O
edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.iuna.es.gov.br. Informações poderão ser solicitadas no
endereço acima, pelo endereço eletrônico: licitacao@iuna.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, através
do setor de licitações, de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 11h e de 13h às 17h.
Iúna/ES, 16 de novembro de 2021.
Kédina Cantílio Pereira Timóteo
Pregoeira Substituta
Publicado no mural eletrônico terça-feira, 16 de Novembro de 2021
https://iuna.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/1637.html
Código de autenticação: fb532c3ed6ab4811b7c30f701bfee33dA53wzpIdyJMIPKR

Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 055/2021
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria de comunicação
O Município de Iúna/ES, com fulcro na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e LC nº
123/06 e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 07 de dezembro
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de 2021, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Rua Des. Epaminondas do Amaral, nº 58, bairro Centro,
Iúna - ES, licitação nº 055/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “menor preço”, para
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria de comunicação, com o início do
credenciamento às 08h10min e abertura das propostas às 09h. ID CidadES: 2021.037E0700001.01.0018. O
edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.iuna.es.gov.br. Informações poderão ser solicitadas no
endereço acima, pelo endereço eletrônico: licitacao@iuna.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, através
do setor de licitações, de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 11h e de 13h às 17h.
Iúna/ES, 16 de novembro de 2021.
Kédina Cantílio Pereira Timóteo
Pregoeira Substituta

Publicado no mural eletrônico terça-feira, 16 de Novembro de 2021
https://iuna.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/1638.html
Código de autenticação: d9c66159d5d8f4330875b72398983f92NQkjISotNRxxar5

Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL PP 054/2021
Contratação de empresa em comunicação de multimídia para fornecimento de acesso à internet com link IP
Dedicado, fornecimento de uma rede privada de dados e praça digital
O Município de Iúna/ES, com fulcro na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e LC nº
123/06 e alterações, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 02 de dezembro
de 2021, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Rua Des. Epaminondas do Amaral, nº 58, bairro Centro,
Iúna - ES, licitação nº 054/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “menor preço”, para
Contratação de empresa em comunicação de multimídia para fornecimento de acesso à internet com link ip
dedicado, fornecimento de uma rede privada de dados e praça digital, com o início do credenciamento às
08h10min e abertura das propostas às 09h. ID CidadES: 2021.037E0700001.01.0017. O edital e seus anexos
estão disponíveis no site: www.iuna.es.gov.br. Informações poderão ser solicitadas no endereço acima, pelo
endereço eletrônico: licitacao@iuna.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, através do setor de licitações,
de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 11h e de 13h às 17h.
Iúna/ES, 16 de novembro de 2021.
Kédina Cantílio Pereira Timóteo
Pregoeira Substituta
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Publicado no mural eletrônico terça-feira, 16 de Novembro de 2021
https://iuna.es.gov.br/mural-eletronico/detalhe/1639.html
Código de autenticação: 2270899299dac3fe54fcf7cde45dd053qJhVH56RJuTOmJX
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