
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ/PE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 

 
Processo nº: 020/2022 - Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 019/2022 - Objeto Nat.: Registro de 
Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando à eventual contratação de 
empresa especializada para o fornecimento parcelado e a medida da necessidade, de materiais 
elétricos, hidráulico e de construção, para fins de atendimento das demandas do Fundo Municipal 
de Saúde de Orobó/PE - Valor Máximo Aceitável: R$ 820.228,11 (oitocentos e vinte mil, duzentos 
e vinte e oito reais e onze centavos) - Local e Data da Sessão de Abertura: Prefeitura Municipal de 
Orobó - Avenida Estácio Coimbra, nº. 19, Sala da CPL, Centro, Orobó-PE; 15/07/2022; Horário: 
09:00h - - Edital e anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br, informações adicionais 
podem ser obtidos na sede da CPL, através do e-mail: licitacao_orobo@yahoo.com.br ou através 
do Fone (81) 3656-1156, no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira..  
 
Orobó/PE, 01 de julho de 2022.  
 

 
FÁTIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA 

Gestora do Fundo Municipal de saúde Orobó 
 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ/PE 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 020/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

 
O Fundo Municipal de Saúde de Orobó, Estado de Pernambuco, comunica aos interessados o 
ADIAMENTO do Pregão Eletrônico nº 019/2022 – Cujo objeto é Registro de Preços, consignado 
em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando à eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento parcelado e a medida da necessidade, de materiais elétricos, 
hidráulico e de construção, para fins de atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde 
de Orobó/PE - Valor Máximo Aceitável: R$ 820.228,11 (oitocentos e vinte mil, duzentos e vinte e 
oito reais e onze centavos). Que tinha data de abertura prevista para o dia 15/07/2022; Horário: 
09:00h  fica adiado para o dia 29/07/2022 às 09:00h. Motivo do adiamento: Por força da 
necessidade de retificação no Edital e em seus anexos. Novo edital e anexos disponíveis no site 
www.licitacoes-e.com.br, informações adicionais podem ser obtidos na sede da CPL, através do e-
mail: licitacao_orobo@yahoo.com.br ou através do Fone (81) 3656-1156, no horário de 8:00h às 
13:00h, de segunda a sexta-feira..  
 
Orobó/PE, 18 de julho de 2022.  
 
 

 
FÁTIMA GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA 

Gestora do Fundo Municipal de saúde Orobó 
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