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Município de Solidão

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SOLIDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO: Nº. 066/2021
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 031/2021
TIPO: Menor Preço
CARACTERÍSTICA: Menor Preço Por Item.
OBJETO: Aquisição de dois veículos, novos, zero quilometro,
cor branca, mínimo de 5 marchas a frente e 1 a ré, câmbio
manual ou automático, fabricação nacional, ano/modelo mais
recente da ordem de fornecimento (mínimo 2021) para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sendo um
tipo pick-up, categoria médio porte compacto, 5 passageiros, 4
portas, motor no mínimo 1.3, flex, ar-condicionado; e outro
tipo passeio, com motorização superior a 1500 cilindradas, arcondicionado, flex, que comporte 6 passageiros mais o
motorista, totalizando 7 lugares.
ABERTURA: dia 07/12/2021, às 10:00 hs (Horário de
Brasília), através do sistema de compras eletrônicas utilizados
pela administração, cujos acessos estão disponíveis no site da
LICITANET, no endereço eletrônico: www.licitanet.com.br.
Valor Global Estimado do Objeto: R$ 199.497,00 (cento e
noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais).
Edital e informações disponíveis a partir de 25/11/2021, junto
ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 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
14:00 horas de segunda à sexta-feira. Sites: para disputa do
certame: www.licitanet.com.br (por meio de cadastro prévio
para obter usuário e senha de acesso/login ao sistema
eletrônico LICITANET) e para consulta/impressão do edital e
anexos:
www.solidao.pe.gov.br.
E-mail
para
informações/dúvidas: cplprefeiturafms@hotmail.com.
Solidão/PE, 24/11/2021.
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