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MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE
HABILITAÇÃO
Tomada de Preços nº 001/2022.
Processo Licitatório nº 016/2022.
Resultado da Habilitação: a empresa
BRAÇO
FORTE
CONSTRUÇÕES
E
SERVIÇOS
EIRELI,
CNPJ
Nº
20.296.627/0001-49; a empresa EWG
SERVICOS
LTDA,
CNPJ
nº
03.729.129/0001-78
foi
declarada
HABILITADA; a empresa CONSTRUTORA
TEND TUDO LTDA - ME, CNPJ nº
23.351.389/0001-15, foi INABILITADA
devido não ter atendido as exigências
técnicas exigidas no edital. Ficam todas
as empresas participantes regularmente
notificadas para, em assim querendo,
interpor recurso no prazo legal. Não
havendo interposição de recursos dentro
do prazo legal, será designada a data de
26/04/2021 as 10h00min, sala da
Comissão Permanente de Licitação, para
abertura do envelope contendo proposta
de preços do licitante habilitado. Demais
informações na Prefeitura Municipal de
Trindade/PE.
Trindade/PE, 13 de abril de 2022.
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Presidente da CPL
MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE
HABILITAÇÃO
Tomada de Preços nº 002/2022.
Processo Licitatório nº 017/2022.
Resultado da Habilitação: a empresa
VALTER
DE
ANDRADE
OLIVEIRA
ESTRUTURE ENGENHARIA, (CNPJ Nº
42.412.987/0001-00)
foi
declarada
HABILITADA; a empresa CONSTRUTORA

TEND TUDO LTDA - ME, (CNPJ nº
23.351.389/0001-15), foi INABILITADA devido
não ter atendido as exigências técnicas exigidas
no edital. Caso a empresa participante
regularmente notificadas para, em assim
querendo, interpor recurso no prazo legal. Não
havendo interposição de recursos dentro do
prazo legal, será designada a data de 26/04/2022
as 14h00min, sala da Comissão Permanente de
Licitação, para abertura do envelope contendo
proposta de preços do licitante habilitado.
Demais informações na Prefeitura Municipal de
Trindade/PE.
Trindade/PE, 13 de abril 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 ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e
levando em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº 006/2022,
Processo Licitatório n° 006/2022, que teve como
objeto aquisição de material de limpeza, higiene
e descartáveis, com a finalidade de atender as
demandas das Secretarias Municipais de
Trindade/PE, resolve HOMOLOGAR o resultado
do certame, que declarou vencedora a empresa
ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA
SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
24.040.068/0001-62, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 39.531,78 (trinta e nove mil,
quinhentos e trinta e um reais e setenta e oito
centavos).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Secretária Municipal de Assistência social.
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
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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
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento
da Pregão Eletrônico nº 006/2022,
Processo Licitatório n° 006/2022, que
teve como objeto aquisição de material
de limpeza, higiene e descartáveis, com a
finalidade de atender as demandas das
Secretarias Municipais de Trindade/PE,
resolve HOMOLOGAR o resultado do
certame, que declarou vencedora a
empresa PAPELARIA DELGADO LTDA,
inscrita no CNPJ nº 14.126.316/0001-39,
em razão da mesma ter apresentado o
menor preço para os itens (critério de
julgamento do certame), perfazendo o
valor global de R$ 651,48 (Seiscentos e
cinquenta e um reais e quarenta e oito
centavos).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Secretária Municipal de Assistência social.
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
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 006/2022,
Processo Licitatório n° 006/2022, que
teve como objeto aquisição de material
de limpeza, higiene e descartáveis, com a
finalidade de atender as demandas 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$1.049,00 (um mil,
quarenta e nove reais).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Secretária Municipal de Assistência social.
Thayse Thacyanne Lins Da Cunha
_______________________________________
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 006/2022, Processo
Licitatório n° 006/2022, que teve como objeto
aquisição de material de limpeza, higiene e
descartáveis, com a finalidade de atender as
demandas das Secretarias Municipais de
Trindade/PE, resolve HOMOLOGAR o resultado
do certame, que declarou vencedora a empresa
ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA
SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
24.040.068/0001-62, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$209.261,28 (duzentos e nove
mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte oito
centavos).
Trindade/PE, 23 fevereiro de 2022.
Secretária (o) Municipal de Educação
Maria Edilene Araújo dos Reis
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICÍPIO DE TRINDADE
(PE), Através do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e levando em consideração o
resultado do julgamento da Pregão
Eletrônico nº 006/2022, Processo
Licitatório n° 006/2022, que teve como
objeto aquisição de material de limpeza,
higiene e descartáveis, com a finalidade
de atender as demandas das Secretarias
Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa
PAPELARIA DELGADO LTDA, inscrita no
CNPJ nº 14.126.316/0001-39 em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 4.875,00(quatro mil, oitocentos e
setenta e cinco reais).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Secretária (o) Municipal de Educação
Maria Edilene Araújo dos Reis
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 006/2022, Processo
Licitatório n° 006/2022, que teve como
objeto aquisição de material de limpeza,
higiene e descartáveis, com a finalidade
de atender as demandas 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$ 2.480,00 (dois
mil, quatrocentos e oitenta reais).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Secretária (o) Municipal de Educação
Maria Edilene Araújo dos Reis
________________________________________
]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 006/2022, Processo
Licitatório n° 006/2022, que teve como objeto
aquisição de material de limpeza, higiene e
descartáveis, com a finalidade de atender as
demandas das Secretarias Municipais de
Trindade/PE, resolve HOMOLOGAR o resultado
do certame, que declarou vencedora a empresa
ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA
SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
24.040.068/0001-62, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 342.782,78 (trezentos e
quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois
reais e setenta e oito centavos).
Trindade/PE, 23 fevereiro 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
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uso de suas atribuições legais e levando
em consideração o resultado do
julgamento da Pregão Eletrônico nº
006/2022, Processo Licitatório n°
006/2022, que teve como objeto
aquisição de material de limpeza, higiene
e descartáveis, com a finalidade de
atender as demandas das Secretarias
Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa
PAPELARIA DELGADO LTDA, inscrita no
CNPJ nº 14.126.316/0001-39 em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 10.485,60(dez mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais e sessenta
centavos).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Secretária Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
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
006/2022, Processo Licitatório n°
006/2022, que teve como objeto
aquisição de material de limpeza, higiene
e descartáveis, com a finalidade de
atender as demandas 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$ 2.575,00(dois mil, quinhentos e
setenta e cinco reais).
Trindade/PE, 23 de fevereiro 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),
no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento da
Pregão Eletrônico nº 006/2022, Processo
Licitatório n° 006/2022, que teve como objeto
aquisição de material de limpeza, higiene e
descartáveis, com a finalidade de atender as
demandas das Secretarias Municipais de
Trindade/PE, resolve HOMOLOGAR o resultado
do certame, que declarou vencedora a empresa
ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA
SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
24.040.068/0001-62, em razão da mesma ter
apresentado o menor preço para os itens
(critério de julgamento do certame), perfazendo
o valor global de R$ 207.930,84(duzentos e sete
mil, novecentos e trinta reais e oitenta e quatro
centavos).
Trindade/PE, 23 fevereiro 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 006/2022, Processo
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Licitatório n° 006/2022, que teve como
objeto aquisição de material de limpeza,
higiene e descartáveis, com a finalidade
de atender as demandas das Secretarias
Municipais de Trindade/PE, resolve
HOMOLOGAR o resultado do certame,
que declarou vencedora a empresa
PAPELARIA DELGADO LTDA, inscrita no
CNPJ nº 14.126.316/0001-39 em razão da
mesma ter apresentado o menor preço
para os itens (critério de julgamento do
certame), perfazendo o valor global de
R$ 3.501,72(três mil, quinhentos e um
reais e setenta e dois centavos).
Trindade/PE, 23 de fevereiro 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
006/2022, Processo Licitatório n°
006/2022, que teve como objeto
aquisição de material de limpeza, higiene
e descartáveis, com a finalidade de
atender as demandas 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$ 4.865,00(quatro mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais).
Trindade/PE, 23 de fevereiro de 2022.
Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento

Prefeita Municipal
MUNICÍPIO DE TRINDADE (PE)
AVISO DE ERRATA AO EDITAL DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2022
Retificação do Edital da Tomada de Preços Nº
003/2022
Processo Licitatório Nº 018/2022
A Prefeitura Municipal de Trindade-PE, por
intermédio do Fundo Municipal de Educação,
através da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação (CPL), no uso de suas atribuições, no
Processo Licitatório epigrafado, na modalidade
Tomada de Preços, que tem por objeto a
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; e Lote 02 – Reforma
da Escola Municipal Bernardo Gavião, Sítio Lagoa
da Pedra, zona rural do Município de
Trindade/PE, torna pública e oficializa a presente
“ERRATA” ao edital de número em epígrafe onde
foi retificado algumas especificações constantes
no Edital e seus Anexos. Em virtude da
modificação ao edital promovida por meio da
errata afetar a formulação das propostas de
preços, fica alterada a data de recebimento dos
envelopes de habilitação e proposta de preços
para o dia 29 de abril de 2022 às 10h00min. O
edital retificado poderá ser adquirido através de
solicitação
pelo
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br,
através
de
dispositivo digital (Pen drive, CD, Etc.) trazido
pelo licitante interessado ou no site
http://www.trindade.pe.gov.br/.
Trindade/PE, 13 de abril
de 2022.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente CPL.

