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MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
Processo Administrativo n° 001/2021. CPL. Serviço. Objeto: Contratação de PESSOA FÍSICA
ou PESSOA JURÍDICA (Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte) para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino
do Município de Trindade – PE. Valor global estimado: R$ 125.708,57 (cento e vinte e cinco
mil, setecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos). Período e Local para solicitação do
credenciamento: 09 de novembro 2021 à 12 de novembro de 2021, das 09h00min às
13h00min no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Trindade/PE, situada
a Av. Central Sul, 567, centro, Trindade/PE. Edital, anexos e outras informações podem ser
obtidos no Setor de Licitações e Contratos, mesmo endereço do local de credenciamento ou
no endereço eletrônico www.trindade.pe.gov.br.

Trindade/PE, 08 de novembro de 2021.

Maria Renata Fernandes de Sousa Lins

Presidente CPL

MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 003/2021. Processo Licitatório nº 056/2021. Objeto: Contratação de
empresa especializada em engenharia elétrica para a execução de serviços operacionais do
Parque de Iluminação Pública do Município de Trindade/PE, incluindo atividades preventivas
e corretivas, nos termos e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas
em anexo, abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-
PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do Estado de
Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo Nº CAPT 027/214, DE 28/01/2015, efetuado entre a
CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas ABNT inerentes as atividades acima
mencionadas. Recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços no dia 25
de novembro 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$ 1.008.755,78 (um milhão, oito mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e setenta e oito 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 sexta-feira
ou no site http://www.trindade.pe.gov.br/licitacoes.

Trindade/PE, 08 de novembro de 2021.

MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL.


