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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,
fundo municipal de assistência social e
fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa BNB
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 08.692.456/0001-71,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para o valor global (critério
de julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 19.990,00 (dezenove
mil, novecentos e noventa reais).

Trindade/PE, 08 de julho de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de

expediente, papelaria e informática, com a
finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE, bem
como do fundo municipal de saúde, fundo
municipal de assistência social e fundo
municipal de educação, resolve HOMOLOGAR
o resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa P V ROCHA SILVA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
40.368.353/0001-63, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 64.461,70
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e setenta centavos).

Trindade/PE, 08 de julho de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa ROZY
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
08.802.999/0001-02, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 59,30
(cinquenta e nove reais e trinta centavos).
Trindade/PE, 08 de julho de 2022.
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ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,
fundo municipal de assistência social e
fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
20.008.831/0001-17, em razão da mesma
ter apresentado o menor preço para o
valor global (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 16.466,70 (dezesseis mil quatrocentos
e sessenta e seis reais e setenta
centavos).

Trindade/PE, 08 de julho de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento

da Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa PAPELARIA
DELGADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 14.126.316/0001-39, em razão da mesma
ter apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 98.588,73
(noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e
oito reais e setenta e três centavos).

Trindade/PE, 08 de julho de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa E M SOUSA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 40.750.964/0001-71, em
razão da mesma ter apresentado o menor
preço para o valor global (critério de
julgamento do certame), perfazendo o valor
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global de R$ 4.383,50 (quatro mil,
trezentos e oitenta e três reais e
cinquenta centavos).

Trindade/PE, 08 de julho de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,
fundo municipal de assistência social e
fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa MTSI
COMERCIO E SERVIÇOS DE
IMPRESSORAS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 26.145.027/0001-66,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para o valor global (critério
de julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais).

Trindade/PE, 08 de julho de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ
GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa BNB
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 08.692.456/0001-71, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço para o
valor global (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 14.060,00 (quatorze mil e sessenta reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
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declarou vencedora a empresa P V
ROCHA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 40.368.353/0001-63, em razão
da mesma ter apresentado o menor
preço para o valor global (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 21.320,30 (vinte e um
mil, trezentos e vinte reais e trinta
centavos).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
uso de suas atribuições legais e levando
em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
021/2022, Processo Licitatório n°
045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender
as demandas das secretarias municipais
de Trindade/PE, bem como do fundo
municipal de saúde, fundo municipal de
assistência social e fundo municipal de
educação, resolve HOMOLOGAR o
resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa ROZY
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
SANEANTES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 08.802.999/0001-02, em razão
da mesma ter apresentado o menor
preço para o valor global (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 146,90 (cento e
quarenta e seis reais e noventa centavos).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO

Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 20.008.831/0001-17,
em razão da mesma ter apresentado o menor
preço para o valor global (critério de
julgamento do certame), perfazendo o valor
global de R$ 26.591,50 (vinte e seis mil,
quinhentos e noventa e um reais e cinquenta
centavos).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
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informática, com a finalidade de atender
as demandas das secretarias municipais
de Trindade/PE, bem como do fundo
municipal de saúde, fundo municipal de
assistência social e fundo municipal de
educação, resolve HOMOLOGAR o
resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa PAPELARIA
DELGADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 14.126.316/0001-39, em razão
da mesma ter apresentado o menor
preço para o valor global (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 116.198,00 (cento e
dezesseis mil, cento e noventa e oito
reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
uso de suas atribuições legais e levando
em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
021/2022, Processo Licitatório n°
045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender
as demandas das secretarias municipais
de Trindade/PE, bem como do fundo
municipal de saúde, fundo municipal de
assistência social e fundo municipal de
educação, resolve HOMOLOGAR o
resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa E M SOUSA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 40.750.964/0001-71,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para o valor global (critério
de julgamento do certame), perfazendo o

valor global de R$ 3.148,00 (três mil, cento e
quarenta e oito reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do presente
contratação de empresa (s) aquisição de
material de expediente, papelaria e
informática, com a finalidade de atender as
demandas das secretarias municipais de
Trindade/PE, bem como do fundo municipal
de saúde, fundo municipal de assistência
social e fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa MTSI
COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
26.145.027/0001-66, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

MARIA EDILENE ARAÚJO
Secretária Municipal de Educação.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de suas
atribuições legais e levando em consideração
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o resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 021/2022, Processo
Licitatório n° 045/2022, O objeto do
presente contratação de empresa (s)
aquisição de material de expediente,
papelaria e informática, com a finalidade
de atender as demandas das secretarias
municipais de Trindade/PE, bem como do
fundo municipal de saúde, fundo
municipal de assistência social e fundo
municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa BNB
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 08.692.456/0001-71,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para o valor global (critério
de julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 56.240,00 (cinquenta e
seis mil, duzentos e quarenta reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,
fundo municipal de assistência social e
fundo municipal de educação, resolve

HOMOLOGAR o resultado do certame, que
declarou vencedora a empresa P V ROCHA
SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
40.368.353/0001-63, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 58.082,50
(cinquenta e oito mil, oitenta e dois reais e
cinquenta centavos).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de suas
atribuições legais e levando em consideração
o resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 021/2022, Processo Licitatório n°
045/2022, O objeto do presente contratação
de empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com a
finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE, bem
como do fundo municipal de saúde, fundo
municipal de assistência social e fundo
municipal de educação, resolve HOMOLOGAR
o resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa ROZY DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 08.802.999/0001-02, em
razão da mesma ter apresentado o menor
preço para o valor global (critério de
julgamento do certame), perfazendo o valor
global de R$ 893,50 (oitocentos e noventa e
três reais e cinquenta centavos).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE



DIÁRIO OFICIAL DOMUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Trindade-PE
Medida Provisória nº 200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
Lei Municipal nº 1.026/2021 | www.trindade.pe.gov.br
Ano II, Edição 083, quarta-feira, 14 de setembro de 2022.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,
fundo municipal de assistência social e
fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
20.008.831/0001-17, em razão da mesma
ter apresentado o menor preço para o
valor global (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 67.618,00 (sessenta e sete mil,
seiscentos e dezoito reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,

fundo municipal de assistência social e fundo
municipal de educação, resolve HOMOLOGAR
o resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa PAPELARIA DELGADO
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
14.126.316/0001-39, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 217.894,50
(duzentos e dezessete mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de suas
atribuições legais e levando em consideração
o resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 021/2022, Processo Licitatório n°
045/2022, O objeto do presente contratação
de empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com a
finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE, bem
como do fundo municipal de saúde, fundo
municipal de assistência social e fundo
municipal de educação, resolve HOMOLOGAR
o resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa E M SOUSA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 40.750.964/0001-71, em razão da mesma
ter apresentado o menor preço para o valor
global (critério de julgamento do certame),
perfazendo o valor global de R$ 8.468,00 (oito
mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal.
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, no uso de
suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com
a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE,
bem como do fundo municipal de saúde,
fundo municipal de assistência social e
fundo municipal de educação, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa MTSI
COMERCIO E SERVIÇOS DE
IMPRESSORAS LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 26.145.027/0001-66,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para o valor global (critério
de julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 26.250,00 (vinte e seis
mil, duzentos e cinquenta reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MINICIPIO DE TRINDADE, uso de suas
atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 021/2022,
Processo Licitatório n° 045/2022, O
objeto do presente contratação de
empresa (s) aquisição de material de
expediente, papelaria e informática, com

a finalidade de atender as demandas das
secretarias municipais de Trindade/PE, bem
como do fundo municipal de saúde, fundo
municipal de assistência social e fundo
municipal de educação, resolve HOMOLOGAR
o resultado do certame, que declarou
vencedora a empresa V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 05.808.979/0001-42, em razão da
mesma ter apresentado o menor preço para o
valor global (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

Trindade/PE, 08 de junho de 2022.

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de
Trindade/PE, no uso de suas atribuições legais,
RATIFICA o Processo de Dispensa de Licitação
n° 013/2022. Processo Administrativo nº
066/2022. CPL. Objeto Nat.: Serviço. Objeto
Desc.: Prestação de serviços técnicos
especializados para a elaboração, realização e
a execução de SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADA de AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e demais
condições previstas no Termo de Referência e
na legislação vigente para o provimento de
vagas efetivas no quadro de pessoal do Fundo
Municipal de Saúde de Trindade, estado de
Pernambuco, contemplando funções de Nível
Fundamental, Nível Médio e técnico e de Nível
Superior. Fundamentação legal: art. 24, XIII,
da Lei 8.666/93. Contratada: INSTITUTO DE
APOIO À GESTÃO EDUCACIONAL – IGEDUC,
CNPJ n° 23.418.768/0001-85. R$ 40.500,00
(quarenta mil e quinhentos reais).

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
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Contrato nº 076/2022. Vinculação:
Dispensa de Licitação n° 013/2022,
Processo Administrativo n° 066/2022. CPL.
Objeto Nat.: Serviço. Objeto Desc.:
Prestação de serviços técnicos
especializados para a elaboração, realização
e a execução de SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADA de AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E
DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e demais
condições previstas no Termo de Referência
e na legislação vigente para o provimento
de vagas efetivas no quadro de pessoal do
Fundo Municipal de Saúde de Trindade,
estado de Pernambuco, contemplando
funções de Nível Fundamental, Nível Médio
e técnico e de Nível Superior. Contratada:
INSTITUTO DE APOIO À GESTÃO
EDUCACIONAL – IGEDUC, CNPJ n°
23.418.768/0001-85. R$ 40.500,00
(quarenta mil e quinhentos reais).

Trindade (PE), 14 de setembro de 2022.

ÁDRIA APARECIDA LEANDRO E SÁ GRANJA
Secretária Municipal de Saúde.

MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°031/2022
Processo Licitatório nº 067/2022. CPL.
Compra. Objeto: Registro de preços por
item, consignado em ata, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventuais e futuras
aquisições de gêneros alimentícios
compostos em cestas básicas destinados a
atender as necessidades das famílias em
situação de risco e vulnerabilidade social,
através do Fundo Municipal de Assistência
Social do Município de Trindade/PE. Valor
Máximo da Licitação: R$ 733.800,00
(setecentos e trinta e três mil e oitocentos
reais). Recebimento das Propostas a partir
do dia: 15 de setembro de 2022 às
10h00min até o dia 30 de setembro de 2022
às 10h00min. Abertura das Propostas: 30
de setembro de 2022 às 10h00min. Início
da sessão de disputa de preços: 30 de

setembro de 2022 às 11h00min. O Edital está
disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico
https://bnccompras.com/Process/ProcessSearc
hPublic ou através no site
www.trindade.pe.gov.br.

Trindade/PE, 14 de setembro de 2022.

Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Pregoeira do Município

MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2022
Processo Licitatório nº 068/2022. CPL.
Compra. Objeto: Registro de preços por item,
consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para eventuais e futuras, aquisição de
materiais de corte, costura e artesanato para
atender as atividades das oficinas da
Secretaria de Trabalho, Cidadania, inclusão e
Desenvolvimento Social, Programas da
Proteção Básica – CRAS, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFFV, CREAS – Centro de Referência
Especializado de Assistência Social e Programa
Criança Feliz do Município de Trindade/PE.
Valor Máximo da Licitação: R$ 131.763,33
(cento e trinta e um mil, setecentos e sessenta
e três reais e trinta e três centavos).
Recebimento das Propostas a partir do dia:
15 de setembro de 2022 às 12h00min até o
dia 30 de setembro de 2022 às 12h00min.
Abertura das Propostas: 30 de setembro de
2022 às 12h00min. Início da sessão de disputa
de preços: 30 de setembro de 2022 às
13h00min. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico
https://bnccompras.com/Process/ProcessSe
archPublic ou através no site
www.trindade.pe.gov.br.

Trindade/PE, 14 de setembro de 2022.

Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Pregoeira do Município


