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MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021
Processo Licitatório nº 047/2021. CPL. Serviço. Objeto: Registro de Preços para a
Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços funerários, incluindo o
fornecimento de urnas, vestimentas e demais serviços necessários, bem como a tanatopraxia
e traslados, afim de atender as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade
no município de Trindade/PE. Valor Máximo da Licitação: R$ 328.744,20 (trezentos e vinte
oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos). Recebimento das Propostas
a partir do dia: 12 de agosto de 2021 às 08h00min até o dia 24 de agosto de 2021 às
08h00min. Abertura das Propostas: 24 de agosto de 2021 às 08h00min. Início da sessão de
disputa de preços: 24 de agosto de 2021 às 09h00min. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic ou
através no site www.trindade.pe.gov.br.
Trindade/PE, 11 de agosto de 2021.
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Pregoeira do Município

MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021
Processo Licitatório nº 048/2021. CPL. Compra. Objeto: Registro de Preços para aquisições
de materiais médico hospitalares e medicamentos visando atender as demandas existentes
no Fundo Municipal de Saúde de Trindade - PE. Valor Máximo da Licitação: R$ 307.917,17
(trezentos e sete mil, novecentos e dezessete reais e dezessete centavos). Recebimento das
Propostas a partir do dia: 12 de agosto de 2021 às 10h00min até o dia 24 de agosto de 2021
às 10h00min. Abertura das Propostas: 24 de agosto de 2021 às 10h00min. Início da sessão
de disputa de preços: 24 de agosto de 2021 às 11h00min. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic ou
através no site www.trindade.pe.gov.br.
Trindade/PE, 11 de agosto de 2021.
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Pregoeira do Município

MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
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Tomada de Preços nº 001/2021. Processo Licitatório nº 043/2021. Objeto: Contratação de
empresa para execução de obra e serviços de engenharia relativos à construção/conclusão
de 01 (uma) Escola com 06 (seis) salas, padrão FNDE na sede do município de Trindade –
PE.Resultado do Julgamento de Proposta: a empresa EWG SERVICOS LTDA, CNPJ nº
03.729.129/0001-78 foi declarada vencedora, em virtude de ter apresentado a menor
proposta de preços e por ter apresentado proposta válida e em conformidade com o edital,
no importe de R$ 1.063.185,68 (um milhão, sessenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais
e sessenta e oito centavos). Em face do resultado de julgamento, ficam as empresas
regularmente notificadas para, em assim querendo, interpor recurso no prazo legal.
Trindade/PE, 11 de agosto de 2021.
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Presidente da CP

MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 002/2021. Processo Licitatório nº 049/2021. Objeto: Contratação de
empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de
Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas ruas na sede do Município de
Trindade (PE). Recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços no dia 27
de agosto de 2021, às 10h00min. Durante a sessão serão adotadas todas a medidas para
evitar a propagação do COVID-19 e só será permitido 01 (uma) pessoa por empresa. Valor
Máximo da Licitação: R$ 755.833,94 (setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e
três reais e noventa e quatro centavos). Edital, anexos e outras informações podem ser
obtidos no Setor de Licitações e Contratos, mesmo endereço da sessão de abertura, através
do fone/Fax: 0**87-3870-1156, no horário de 08h00min às 12h00min, de segunda a sextafeira ou no site http://www.trindade.pe.gov.br/licitacoes.
Trindade/PE, 11 de agosto de 2021.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CP
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