
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 067/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 
 

Processo nº: 067/2022 - Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 032/2022 - Objeto Nat.: Serviço - 
Comissão: Pregão - Objeto Descr.: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 
(doze) meses, objetivando à eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados de diversas 
marcas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Orobó, Fundo Municipal de Saúde e Fundo 
Municipal de Assistência Social,  com fornecimento de peças e acessórios por conta da 
contratada - Valor Máximo Aceitável: R$896.568,20 (oitocentos e noventa e seis mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) - Local e Data da Sessão de Abertura: 
Prefeitura Municipal de Orobó - Avenida Estácio Coimbra, nº. 19, Sala da CPL, Centro, Orobó-
PE (CEP: 55.745-000); 28/09/2022; 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, 15 de setembro de 2022. 
 

 
Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito 
 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE OROBÓ/PE 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 067/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 

 
Processo nº: 067/2022 - Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 032/2022  – Objeto: Registro de 
Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando à eventual 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos leves e pesados de diversas marcas, pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Orobó, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social,  com 
fornecimento de peças e acessórios por conta da contratada - Valor Máximo Aceitável: 
R$896.568,20 (oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte 

centavos). Que tinha data de abertura prevista para o dia 28/09/2022; Horário: 09:00h  
fica adiado para o dia 10/10/2022 às 09:00h. Motivo do adiamento: por força da 
necessidade de retificação no Edital do Pregão e em seus anexos, nos termos das 
Leis federais n os 10.520/2002 e 8.666/1993, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 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, 27 de setembro de 2022. 
 

 
Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito 
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