
 

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 
CEP: 55.770

A QUEM INTERESSAR POSSA
 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de 
Pernambuco, através da sua Presidente, autorizada pel
abertura do Processo Licitatório nº 

 
A sessão de abertura e julgamento da documentação terá acontecimento no dia 

julho de 2022, às 9h (nove horas
 
O presente processo tem como objeto à 

pedagógico mediante a contratação de 
Educação, cultura, Turismo e Esportes
gestores escolares, professores e pessoal de apoio administrativo, da Prefeitura de Vertentes

 
Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços 

deverão ser entregues com anteced
e julgamento da documentação.

 
Os interessados em participar do certame licitatório deverão entrar em contato com a 

Comissão de Licitação, no horário das 7 (sete) às 13 (treze) horas, de segunda
prédio sede da Prefeitura, na R
(81) 3734-1040, e-mail: cplvertentes@outlook.com

 
Vertentes, 15 de julho de 2022
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

A QUEM INTERESSAR POSSA 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de 
Pernambuco, através da sua Presidente, autorizada pela Secretária de Educação, torna público a 
abertura do Processo Licitatório nº 056/2022, modalidade Convite nº 003/2022, tipo menor preço

A sessão de abertura e julgamento da documentação terá acontecimento no dia 
nove horas), na sala de reuniões desta Comissão. 

O presente processo tem como objeto à execução de serviços de apoio técnico e 
pedagógico mediante a contratação de empresa especializada destinada a apoiar
Educação, cultura, Turismo e Esportes, no desenvolvimento de ações de capacitação junto à 
gestores escolares, professores e pessoal de apoio administrativo, da Prefeitura de Vertentes

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços 
deverão ser entregues com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário marcado para abertura 
e julgamento da documentação. 

Os interessados em participar do certame licitatório deverão entrar em contato com a 
Comissão de Licitação, no horário das 7 (sete) às 13 (treze) horas, de segunda
prédio sede da Prefeitura, na Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes

cplvertentes@outlook.com. 

15 de julho de 2022. 
 
 
 
 

LUCAS FERREIRA DE ARRUDA 
Presidente da CPL 

PE 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vertentes, Estado de 
Secretária de Educação, torna público a 

, tipo menor preço. 

A sessão de abertura e julgamento da documentação terá acontecimento no dia 22 de 

execução de serviços de apoio técnico e 
empresa especializada destinada a apoiar a Secretaria de 

desenvolvimento de ações de capacitação junto à 
gestores escolares, professores e pessoal de apoio administrativo, da Prefeitura de Vertentes-PE. 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços 
ência de 15 (quinze) minutos do horário marcado para abertura 

Os interessados em participar do certame licitatório deverão entrar em contato com a 
Comissão de Licitação, no horário das 7 (sete) às 13 (treze) horas, de segunda a sexta-feira, no 

Vertentes-PE, Telefone: 


