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Órgão: Prefeituras/Estado de Pernambuco/Prefeitura Municipal de Santa Filomena

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2023

Processo Licitatório nº 007/2023. CPL. Serviço.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte escolar

visando atender alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Filomena- PE, em regime de execução

indireta e de forma contínua. Valor Máximo da Licitação R$ 4.413.665,83 (quatro milhões, quatrocentos e

treze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Recebimento das Propostas a partir

do dia: 20 de fevereiro de 2023 às 10h00min até o dia 08 de março de 2023 às 10h00min. Abertura das

Propostas: 08 de março de 2023 às 10h00min. Início da sessão de disputa de preços: 08 de março de

2023 às 11h00min. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic e www.santafilomena.pe.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 7/2023

Processo Licitatório nº 008/2023. CPL. Compra.

Objeto: Contratação de empresa (s) para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à

alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Filomena/PE, com

entrega parcelada. Valor Máximo da Licitação R$ 723.155,70 (setecentos e vinte e três mil, cento e

cinquenta e cinco reais e setenta centavos). Recebimento das Propostas a partir do dia: 20 de fevereiro de

2023 às 14h00min até o dia 08 de março de 2023 às 14h00min. Abertura das Propostas: 08 de março de

2023 às 14h00min. Início da sessão de disputa de preços: 08 de março de 2023 às 15h00min. O Edital está

disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic e www.santafilomena.pe.gov.br.

PAULO AFONSO DE LIMA GOMES

Pregoeiro
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