PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO: Nº. 011/2020
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 002/2020
TIPO: Menor Preço Global
CARACTERÍSTICA: Empreitada por preço global.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de uma unidade
básica de saúde (UBS), porte I, localizada na sede do município de Solidão –
PE, conforme recursos garantidos por emenda parlamentar e repassados por
meio do ministério da saúde, proposta nº 11292.3830001/19-002, com repasse
direto ao Fundo Municipal de Saúde de Solidão – PE.

DATA DE ABERTURA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: dia 01 de Junho de
2020 as 10:00hs (Horário de Local), conforme determinações e orientações previstas
em edital, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus.
Valor Global Estimado da Objeto: R$ 724.218,15 (setecentos e vinte e quatro mil,
duzentos e dezoito reais e quinze centavos).
Edital, projeto, anexos e informações disponíveis a partir de 15/05/2020, junto a CPL da
Prefeitura de Solidão - PE, na sala de licitações, localizada na Rua Luiz Carolino de
Siqueira, n° 184, Centro – Solidão – Pernambuco – CEP: 56.795-000, fone/fax (0**) 87
3830 1140 / 1141, das 8:00 às 13:00 horas de segunda à sexta-feira, também disponível
no site: www.solidao.pe.gov.br, na aba de licitações ou através de solicitação pelo e-mail
de informações/dúvidas/edital e anexos: cplprefeiturafms@hotmail.com.
Obs.¹: O projeto da obra, na integra, encontra-se disponível para ser examinado e
adquirido, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Solidão – PE, no seguinte
endereço Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000
Obs.²: A CPL, em virtude da pandemia gerada pelo coronavírus, solicita aos licitantes que
preferencialmente retirem o edital, projeto e anexos pelo site: www.solidao.pe.gov.br, na
aba de licitações, ou através de solicitação pelo e-mail de informações/dúvidas/Edital e
Anexos: cplprefeiturafms@hotmail.com.
Solidão/PE, 14 de Maio de 2020.
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