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MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 001/2022.
Processo Licitatório nº 016/2022.
Objeto: Contratação de empresa (s)
para execução de obras e serviços de
engenharia, relativos a Reforma da
Escola João Otávio do Nascimento,
Povoado de Bonita, zona rural do
Município
de
Trindade/PE.
Recebimento dos Envelopes de
Habilitação e de Proposta de Preços no
dia 08 de abril de 2022, às 10h00min.
Valor
Máximo
da
Licitação:
R$ 322.586,07 (trezentos e vinte dois
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
sete centavos).
Tomada de Preços nº 002/2022.
Processo Licitatório nº 017/2022.
Objeto: Contratação de empresa (s)
para execução de obras e serviços de
engenharia, relativos a Reforma da
Escola Professora Vanda Jacó, Sitio
Baixa Velha, zona rural do Município de
Trindade/PE.
Recebimento
dos
Envelopes de Habilitação e de Proposta
de Preços no dia 12 de abril de 2022, às
10h00min. Valor Máximo da Licitação:
R$ 256.718,98 (duzentos e cinquenta e
seis mil, setecentos e dezoito reais e
noventa e oito centavos).
Tomada de Preços nº 003/2022.
Processo Licitatório nº 018/2022.
Objeto: Contratação de empresa (s)
para execução de obras e serviços de
engenharia, relativos a: Lote 01
Reforma da Escola Municipal Nossa
Senhora do Socorro, Povoado Saco
Verde, zona rural do Município de
Trindade/PE; Lote 02 – Reforma da
Escola Municipal Bernardo Gavião, Sítio
Lagoa da Pedra, zona rural do
Município
de
Trindade/PE;
Recebimento dos Envelopes de
Habilitação e de Proposta de Preços no

dia 18 de abril de 2022, às 10h00min. Valor
Máximo da Licitação: R$ 281.849,17 (duzentos
e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e
nove reais e dezessete centavos).
Durante a sessão serão adotadas todas a
medidas para evitar a propagação do COVID19 e só será permitido 01 (uma) pessoa por
empresa.
Edital, anexos e outras informações podem ser
obtidos no Setor de Licitações e Contratos,
mesmo endereço da sessão de abertura,
através, no horário de 07h30min às 13h30min,
de segunda a sexta-feira, ou através do site
https://trindade.pe.gov.br/.
Trindade/PE, 10 de março de 2022.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do Fundo Municipal de Saúde, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Presencial nº 005/2022, Processo
Licitatório n° 005/2022, que teve como objeto
aquisição de equipamentos permanentes
destinados ao Hospital Municipal Maria Veneri,
resolve HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa CRALAB
SAUDE ATACADO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 09.632.818/0001-00, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço para o
valor global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 2.694,00 (dois
mil, seiscentos e noventa e quatro reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.
ESTADO DE PERNAMBUCO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Contrato nº 012/2022. Contratante:
MUNICÍPIO DE TRINDADE por intermédio
do Fundo Municipal de Saúde. Contratada:
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI,
CNPJ/MF sob o n.º 09.632.818/0001-00.
Vinculação: PREGÃO ELETRÔNICO N°
005/2022.
Objeto:
Aquisição
de
equipamentos
médico-hospitalares
destinados ao Hospital Municipal Maria
Veneri. Forma de pagamento: O
pagamento será efetuado de acordo com
a clausula 4ª do edital a cima supracitado.
Recursos provenientes da Unidade
Orçamentária: 02.31.01 Projeto Atividade:
1052 Elemento Despesa: 4.4.90.52 Ficha:
518. Valor global: R$ 2.694,00 (dois mil,
seiscentos e noventa e quatro reais).
Prazo de Vigência: O contrato terá a
vigência de 180 (cento e oitenta) dias.
Data
de
assinatura:
28/02/2022.
Signatários: pelo Município, Adria
Aparecida Leandro e Sá Granja, e, pela
Contratada, Jose Inácio de Oliveira Filho.
Trindade (PE), 28 de fevereiro de 2022.
ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do Fundo Municipal de Saúde,
no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Presencial nº
005/2022,
Processo
Licitatório
n°
005/2022, que teve como objeto
aquisição de equipamentos permanentes
destinados ao Hospital Municipal Maria
Veneri, resolve HOMOLOGAR o resultado
do certame, que declarou vencedora a
empresa LETICIA CAMOLESI BAGAO

SILVA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
12.807.382/0001-49, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para o valor global
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 38.690,00 (trinta e oito mil,
seiscentos e noventa reais).
ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Contrato nº 013/2022. Contratante: MUNICÍPIO
DE TRINDADE por intermédio do Fundo Municipal
de Saúde. Contratada: LETICIA CAMOLESI BAGAO
SILVA-EPP, CNPJ/MF sob o n.º 12.807.382/000149. Vinculação: PREGÃO ELETRÔNICO N°
005/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos
médico-hospitalares destinados ao Hospital
Municipal Maria Veneri. Forma de pagamento: O
pagamento será efetuado de acordo com a
clausula 4ª do edital a cima supracitado. Recursos
provenientes da Unidade Orçamentária: 02.31.01
Projeto Atividade: 1052 Elemento Despesa:
4.4.90.52 Ficha: 518. Valor global: R$ 38.690,00
(trinta e oito mil, seiscentos e noventa reais).
Prazo de Vigência: O contrato terá a vigência de
180 (cento e oitenta) dias. Data de assinatura:
28/02/2022. Signatários: pelo Município, Adria
Aparecida Leandro e Sá Granja, e, pela
Contratada, Leticia Camolesi Bagão Silva.
Trindade (PE), 28 de fevereiro de 2022.
ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do Fundo Municipal de Saúde, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
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Pregão Presencial nº 005/2022, Processo
Licitatório n° 005/2022, que teve como
objeto aquisição de equipamentos
permanentes destinados ao Hospital
Municipal
Maria
Veneri,
resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa ZPL
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
35.820.503/0001-98, em razão da mesma
ter apresentado o menor preço para o
valor global (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem
reais).
ADRIA APARECIDA LEANDRO
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

E

SÁ

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Contrato nº 014/2022. Contratante:
MUNICÍPIO DE TRINDADE por intermédio
do Fundo Municipal de Saúde. Contratada:
ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º
35.820.503/0001-98. Vinculação: PREGÃO
ELETRÔNICO N° 005/2022. Objeto:
Aquisição de equipamentos médicohospitalares destinados ao Hospital
Municipal Maria Veneri. Forma de
pagamento: O pagamento será efetuado
de acordo com a clausula 4ª do edital a
cima supracitado. Recursos provenientes
da Unidade Orçamentária: 02.31.01
Projeto Atividade: 1052 Elemento Despesa:
4.4.90.52 Ficha: 518. Valor global:
R$ 32.100,00 (trinta e dois mil e cem
reais). Prazo de Vigência: O contrato terá
a vigência de 180 (cento e oitenta) dias.
Data
de
assinatura:
28/02/2022.
Signatários: pelo Município, Adria
Aparecida Leandro e Sá Granja, e, pela
Contratada, Maria José de Grande Pizani.
Trindade (PE), 28 de fevereiro de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.
FEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº001/2021 A
CONTRATO N°001/2021
Processo Nº: 004/2021. Inexigibilidade Nº
001/2021. Contrato Nº: 001/2021. Objeto Nat.:
Serviço. Objeto Descr.: O presente termo
aditivo tem por finalidade a prorrogação do
prazo de vigência do citado contrato por mais
12 (doze) meses do Contrato nº 001/2021, o
qual tem por objeto a Contratação de pessoa
jurídica para locação de software on-line de
cotação de preços em bases de dados do
governo federal, estadual, bases oficiais de
órgão de controle como SINAPI, CMED,
licitacoes-e,
comprasnet,
BPS,
Conab,
secretarias de fazenda e sites especializados de
vendas, para atender as necessidades da
Prefeitura
Municipal
de
Trindade/PE..
Contratada: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES
TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ: 07.797.967/000195. Valor global do Contrato R$ 9.875,00 (Nove
mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
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HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa
COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
15.114.641/0001-44, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 959,70 (novecentos e cinquenta e
nove reais e setenta centavos).
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Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e levando em consideração o
resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto aquisições de suprimentos e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa DIGITALPAR INFORMATICA
LTDA,
inscrita no CNPJ nº
18.861.730/0001-42, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 4.121,96 (Quatro mil, cento e vinte
um reais e noventa e seis centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis

Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA,
inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, em
razão da mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 1.280,00 (Um mil, duzentos e oitenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
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destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa
FOCO
PROJETOS
EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA
DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
30.531.122/0001-75, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 21.150,00 (vinte um mil, cento e
cinquenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e levando em consideração o
resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto aquisições de suprimentos e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa JRM INFORMATICA EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 24.257.736/0001-08,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para os itens (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 2.041,00 (dois mil e
quarenta e um reais).

Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa M.K. DE
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 21.062.777/0001-50, em
razão da mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 68.220,00 (Sessenta e oito mil, duzentos e
vinte reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
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informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa
MILKMA
COMERCIO
E
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
35.416.437/0001-95, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro
reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e levando em consideração o
resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto aquisições de suprimentos e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa T. I. TECNOLOGIA LTDA,
inscrita no CNPJ nº 42.950.835/0001-52,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para os itens (critério de
julgamento do certame), perfazendo o

valor global de R$ 33.725,00 (trinta e três mil,
setecentos e vinte cinco reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa V. DE ALMEIDA
GOMES ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ nº
35.082.105/0001-11, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 10.820,96 (dez mil,
oitocentos e vinte reais e noventa e seis
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária (o) Municipal de Educação
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
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julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa COMERCIAL NORTE NORDESTE
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
15.114.641/0001-44, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$9.932,10 (nove mil reais, novecentos
e trinta e dois reais e dez centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência
social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa CRALAB SAUDE ATACADO

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.632.818/0001-00,
em razão da mesma ter apresentado o menor
preço para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 249,00 (Duzentos e quarenta e nove reais).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em
geral destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa DIGITALPAR
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº
18.861.730/0001-42, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 6.651,95 (seis mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e
cinco centavos).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
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Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no
CNPJ nº 40.876.269/0001-5, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 10.731,89 (dez mil, setecentos e
trinta e um reais e oitenta e nove
centavos).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa FERRUDD COMERCIAL LTDA,
inscrita no CNPJ nº 03.036.083/0001-67,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para os itens (critério de

julgamento do certame), perfazendo o valor
global de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e
setenta reais).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em
geral destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa FOCO PROJETOS
EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE
MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
30.531.122/0001-75, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 53.050,00 (cinquenta e
três mil e cinquenta reais).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto
aquisições
de
suprimentos
e
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equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa JRM INFORMATICA EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 24.257.736/0001-08,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para os itens (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 8.967,00(oito mil,
novecentos e sessenta e sete reais).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa M.K. DE AZEVEDO ARAUJO
DUTRA DANTAS EIRELI, inscrita no CNPJ
nº 21.062.777/0001-50, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 31.320,00(trinta e um mil, trezentos
e vinte reais).

Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em
geral destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa P A N DE
SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E
SERVICOS
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº
31.557.186/0001-08, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 104,97 (cento e quatro
reais e noventa e sete centavos).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
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domésticos, aparelhos eletrônicos e
móveis em geral destinados a suprir as
necessidades das Secretarias Municipais
de Trindade/PE, resolve HOMOLOGAR o
resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa T. I. TECNOLOGIA
LTDA,
inscrita
no
CNPJ
nº
42.950.835/0001-52, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$
25.335,00 (vinte cinco mil e
trezentos e trinta e cinco reais).
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa V. DE ALMEIDA GOMES
ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ nº
35.082.105/0001-11, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 2.855,68 (dois mil, oitocentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos).

Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
Secretária Municipal de Assistência social.
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa COMERCIAL
NORTE NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 15.114.641/0001-44, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 23.444,20 (vinte três mil,
quatrocentos e quarenta quatro reais e vinte
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
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destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa CRALAB SAUDE ATACADO
EIRELI,
inscrita no CNPJ nº
09.632.818/0001-00, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 12.477,60 (doze mil, quatrocentos e
setenta e sete reais e sessenta
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE), no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa DIGITALPAR INFORMATICA
LTDA,
inscrita no CNPJ nº
18.861.730/0001-42, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 46.719,70 (quarenta e seis mil,

setecentos
centavos).

e

dezenove

reais

e

setenta

Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA,
inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, em
razão da mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 25.128,21 (vinte e cinco mil, cento e vinte
oito reais e vinte um centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
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Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto aquisições de suprimentos e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa FERRUDD COMERCIAL LTDA,
inscrita no CNPJ nº 03.036.083/0001-67,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para os itens (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 17.010,00 (dezessete
mil e dez reais)
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE), no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa
FOCO
PROJETOS
EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA
DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
30.531.122/0001-75, em razão da

mesma ter apresentado o menor preço para os
itens (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 166.115,00
(cento e sessenta e seis mil e cento e quinze
reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou
vencedora
a
empresa
JRM
INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº
24.257.736/0001-08, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 21.912,00 (vinte e um mil,
novecentos e doze reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
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consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa M.K. DE AZEVEDO ARAUJO
DUTRA DANTAS EIRELI, inscrita no CNPJ
nº 21.062.777/0001-50, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 83.850,00 (oitenta e três mil,
oitocentos e cinquenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE), no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa
MILKMA
COMERCIO
E
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº

35.416.437/0001-95, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e
dois reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa M.K.R.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 31.499.939/0001-76, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço para os
itens (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 2.540,00 (dois
mil, quinhentos e quarenta).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
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consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de
suprimentos e equipamentos de
informática, aparelhos de telefonia,
eletrodomésticos, utensílios domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa P A N DE SIQUEIRA JUNIOR
COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA,
inscrita
no
CNPJ
nº
31.557.186/0001-08, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 11.177,28 (onze mil, cento e setenta
e sete reais e vinte e oito centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE), no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,

resolve HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa MORAES
ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, inscrita no
CNPJ nº 40.789.708/0001-98, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço para os
itens (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 16.950,00
(dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa T. I.
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº
42.950.835/0001-52, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 112.675,00 (cento e doze
mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
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A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE), no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa V. DE ALMEIDA GOMES
ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ nº
35.082.105/0001-11, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 20.951,87 (vinte mil, novecentos e
cinquenta e um reais e oitenta e sete
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado
do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral

destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa COMERCIAL
NORTE NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 15.114.641/0001-44, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 26.893,20 (vinte e seis mil,
oitocentos e noventa e três reais e vinte
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa CRALAB SAUDE
ATACADO EIRELI, inscrita no CNPJ nº
09.632.818/0001-00, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 11.481,60 (onze mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado
do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa DIGITALPAR INFORMATICA
LTDA,
inscrita
no
CNPJ
nº
18.861.730/0001-42, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 27.499, 80 (vinte e sete mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e
oitenta centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado
do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto

aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA,
inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, em
razão da mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 42.861,08 (quarenta e dois mil, oitocentos e
sessenta e um reais e oito centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa FERRUDD
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.036.083/0001-67, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 21.560,00 (vinte e um mil
quinhentos e sessenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado
do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa
FOCO
PROJETOS
EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA
DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
30.531.122/0001-75, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 160.055,00 (cento e sessenta mil e
cinquenta e cinco reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado

do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n° 003/2022, que
teve como objeto aquisições de suprimentos e
equipamentos de informática, aparelhos de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em
geral destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou
vencedora
a
empresa
JRM
INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº
24.257.736/0001-08, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 14.254,00 (quatorze mil
duzentos e cinquenta e quatro reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa M.K. DE
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 21.062.777/0001-50, em
razão da mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 109.850,00 (cento e nove mil, oitocentos e
cinquenta reais).
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Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado
do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa
MILKMA
COMERCIO
E
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº
35.416.437/0001-95, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois
reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Secretária Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais

e levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 003/2022,
Processo Licitatório n° 003/2022, que teve como
objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em
geral destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa M.K.R.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 31.499.939/0001-76, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço para os
itens (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 12.700,00 (doze
mil
e
setecentos
reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Secretária Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa P A N DE
SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E
SERVICOS
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº
31.557.186/0001-08, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
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o valor global de R$ 9.930,60 (nove mil,
novecentos e trinta reais e sessenta
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Secretária Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, no uso de suas atribuições legais
e levando em consideração o resultado
do julgamento da Pregão Eletrônico nº
003/2022, Processo Licitatório n°
003/2022, que teve como objeto
aquisições
de
suprimentos
e
equipamentos de informática, aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos
eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa MORAES ENGENHARIA E
CONSTRUTEC LTDA, inscrita no CNPJ nº
40.789.708/0001-98, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 6.560,00 (seis mil, quinhentos e
sessenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Secretária Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa T. I.
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº
42.950.835/0001-52, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 122.870,00 (cento e vinte
dois mil, oitocentos e setenta reais).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Secretária Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 003/2022, Processo
Licitatório n° 003/2022, que teve como objeto
aquisições de suprimentos e equipamentos de
informática,
aparelhos
de
telefonia,
eletrodomésticos,
utensílios
domésticos,
aparelhos eletrônicos e móveis em geral
destinados a suprir as necessidades das
Secretarias Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa V. DE ALMEIDA
GOMES ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ nº
35.082.105/0001-11, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
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(critério de julgamento do certame),
perfazendo
o
valor
global
de
R$ 15.353,47 (quinze mil, trezentos e
cinquenta e três reais e quarenta e sete
centavos).
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2022.
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Secretária Municipal de Saúde
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE) Através da Secretaria municipal de
obras, urbanismo e serviço, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 002/2022,
Processo Licitatório n° 002/2022, que teve
como objeto Aquisições de Luminárias de
LED destinadas à manutenção da rede de
iluminação pública do Município de
Trindade/PE, resolve HOMOLOGAR o
resultado do certame, que declarou
vencedora
a
empresa
ESQUINA
COMERCIO
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 21.163.490/0001-17, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 588.850,00 (quinhentos e oitenta e
oito mil, oitocentos e cinquenta reais)
Trindade/PE, 16 de janeiro de 2022.
Maria Do Socorro Silva
Secretária Municipal De Obras, Urbanismo
e Serviço
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 001/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
de suas atribuições legais, em obediência ao
Decreto
Federal
Nº
10.024/2019,
resolve REVOGAR o Processo Licitatório nº
001/2022, sob a modalidade Pregão Eletrônico
SRP n° 001/2022, que teve como objeto
selecionar proposta (s) para obtenção de
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuras
aquisições de gases medicinais, visando atender
às demandas do Fundo Municipal de Saúde do
Município de Trindade/PE.
No curso do certame licitatório a Administração
verificou a necessidade de revisar e adequar o
edital e Termo de Referência, em obediência aos
princípios reitores da Administração Pública e da
Licitação Pública, mormente o princípio da
Supremacia do Interesse Público. Assim, o
aplicável ao caso a súmula 473 do STF que
alcança o também princípio da autotutela.
Portanto, resolve REVOGAR o Processo
Licitatório nº 001/2022, sob a modalidade
Pregão Eletrônico SRP n° 001/2022.
Notifiquem-se as Empresas Licitantes.
Publique-se.
Cumpra-se.
Trindade (PE), 28 de janeiro de 2022.
ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde

