
Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 
CEP: 55.770

A QUEM INTERESSAR POSSA
 
 

A Pregoeira do órgão Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de Pernambuco, 
autorizada pela Secretária de Educação, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 
005/2022, modalidade Pregão Eletrôniconº 

 
Informações Preliminares

 
a)Envio eletrônico das propostas: a partir das 
 
b) Fim do recebimento das propostas: 
 
c) Abertura e Julgamento das Propostas: 
 
d) Início da Sessão de Disputa de Preços: às 
 
e) Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF;
 
f) Local: Portal Bolsa Nacional de Compras 
 
g) Endereço eletrônico par

 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para

serviços mediante a locação de 
de forma complementar, que fará rotas dentro do Município de Vertentes
 

Atendimento presencial da Comissão de Licitação, no horário das 8 (oito) às 13 (treze) 
horas, de segunda a sexta-feira, 
97 - Centro - Vertentes-PE, CEP: 55.770
 

Vertentes, 27 de janeiro de 2022

 
 

 

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes-PE
CEP: 55.770-000 - Fone: (81) 3734-1040 - CNPJ: 10.296.887/0001-60 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

A QUEM INTERESSAR POSSA 

A Pregoeira do órgão Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de Pernambuco, 
autorizada pela Secretária de Educação, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 

, modalidade Pregão Eletrôniconº 002/2022, tipo menor preço. 

iminares: 

Envio eletrônico das propostas: a partir das 10h (dez horas) do dia 

Fim do recebimento das propostas: às 10h (dez horas) do dia 09/02/2022

Abertura e Julgamento das Propostas: às 10h (dez horas) do dia 

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h (dez horas) do dia 

ncia de Tempo: Horário de Brasília/DF; 

Local: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br

Endereço eletrônico para formalização de consultas: cplvertentes@outlook.com.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
serviços mediante a locação de veículos coletivos com motorista, destinados ao transporte escolar, 
de forma complementar, que fará rotas dentro do Município de Vertentes-PE. 

Atendimento presencial da Comissão de Licitação, no horário das 8 (oito) às 13 (treze) 
feira, no prédio sede desta Prefeitura, na Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 

, CEP: 55.770-000, Telefone: (81) 3734-1040. 

27 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

EDILENE DE MACEDO FABRICIANO 
Pregoeira 

PE 
 

A Pregoeira do órgão Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de Pernambuco, 
autorizada pela Secretária de Educação, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 

do dia 28/01/2022; 

09/02/2022; 

do dia 09/02/2022; 

do dia 09/02/2022; 

www.bnc.org.br; 

cplvertentes@outlook.com. 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução de 
coletivos com motorista, destinados ao transporte escolar, 

Atendimento presencial da Comissão de Licitação, no horário das 8 (oito) às 13 (treze) 
ua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 


