
 

                                                                                                       Aviso de Licitação 

COMDEP 
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis 

CNPJ 29.159.985/0001-84 
                                                       Pregão Presencial n.º 003/2022 

Licitação n.º 007/2022 
Proc. Administrativo n.º 25.802/2022 
Objeto:Contratação de empresa para o fornecimento de Òleos  Lubrificantes 
automotivos diversos,graxa e querosene para manutenção  de veículos da 
frota..Tipo de licitação: Menor preço por item Data, Hora e Local do Certame 
Licitatório:  21 de Julho  de 2022 ,as  09:00 horas na sede da COMDEP, 
situada na Rua General Rondon n.º 400 “B”,  Quitandinha Petrópolis,RJ.O 
Edital completo poderá ser retirado no horário comercial a partir do dia  14 
de Julho  de 2022, mediante permuta por 01 (uma) resma de papel A4. Ou 
solicitados através do e mail  licitacoescomdep@gmail.com .Pedidos de 
informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Presidente da 
Comissão de Licitação ou Pregoeiro no endereço acima mencionado. 

Petrópolis  12 de Julho  de 2022 
                                          Adilson Souto da Paz 

                                                                            Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

                                                                                                       Aviso de Licitação 

COMDEP 
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis 

CNPJ 29.159.985/0001-84 
                                                       Pregão Presencial n.º 015/2022 

Licitação n.º 016/2022 
Proc. Administrativo n.º 26.083/2022 
Objeto:Contratação de empresa para o fornecimento de Sacos pretos para 
lixo com capacidade para 100 e 200 litros.Tipo de licitação: Menor preço por 
item Data, Hora e Local do Certame Licitatório:  21 de Julho de 2022 ,as  
11:00 horas na sede da COMDEP, situada na Rua General Rondon n.º 400 
“B”,  Quitandinha Petrópolis,RJ.O Edital completo poderá ser retirado no 
horário comercial a partir do dia  14 de Julho de 2022, mediante permuta por 
01 (uma) resma de papel A4. Ou solicitados através do e mail  
licitacoescomdep@gmail.com .Pedidos de informações e esclarecimentos 
deverão ser encaminhados ao Presidente da Comissão de Licitação ou 
Pregoeiro no endereço acima mencionado. 

Petrópolis   12 de Julho  de 2022 
                                          Adilson Souto da Paz 

                                                                            Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          Aviso de Licitação 

COMDEP 
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis 

CNPJ 29.159.985/0001-84 
                                                       Pregão Presencial n.º 010/2022 

Licitação n.º 010/2022 
Proc. Administrativo n.º 25.955/2022 
Objeto:Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais diversos 
para uso na serralheria( barras de ferro diversas, cantoneiras, corrente, 
gonzo tubo preto diverso,chapa, viga, brocas).Tipo de licitação: Menor 
preço por item Data, Hora e Local do Certame Licitatório:  21 de Julho de 
2022 ,as  14:300 horas na sede da COMDEP, situada na Rua General Rondon 
n.º 400 “B”,  Quitandinha Petrópolis,RJ.O Edital completo poderá ser 
retirado no horário comercial a partir do dia  14 de Julho de 2022, mediante 
permuta por 01 (uma) resma de papel A4. Ou solicitados através do e mail  
licitacoescomdep@gmail.com .Pedidos de informações e esclarecimentos 
deverão ser encaminhados ao Presidente da Comissão de Licitação ou 
Pregoeiro no endereço acima mencionado. 

Petrópolis   12 de Julho  de 2022 
                                          Adilson Souto da Paz 

                                                                            Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



 

 
 

 
                                                                                                        Aviso de Licitação 

COMDEP 
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis 

CNPJ 29.159.985/0001-84 
                                                       Pregão Presencial n.º 009/2022 

Licitação n.º 009/2022 
Proc. Administrativo n.º 25.905/2022 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual EPI) diversos ( aventais, botas de borracha, calça de 
proteção, capa de chuva, capacete, cinturão, colete refletivo, cones, 
conjuntos impermeáveis, luvas, perneiras, protetor facial,, respirador 
óculos, etc).Tipo de licitação: Menor preço por item Data, Hora e Local do 
Certame Licitatório:  22 de Julho de 2022 ,as  10:00 horas na sede da 
COMDEP, situada na Rua General Rondon n.º 400 “B”,  Quitandinha 
Petrópolis,RJ.O Edital completo poderá ser retirado no horário comercial a 
partir do dia  15 de Julho de 2022, mediante permuta por 01 (uma) resma de 
papel A4. Ou solicitados através do e mail  licitacoescomdep@gmail.com 
.Pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados ao 
Presidente da Comissão de Licitação ou Pregoeiro no endereço acima 
mencionado. 

Petrópolis   12 de Julho  de 2022 
                                          Adilson Souto da Paz 

                                                                            Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 
 
 
                                                                                                         Aviso de Licitação 

COMDEP 
Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis 

CNPJ 29.159.985/0001-84 
                                                       Pregão Presencial n.º 016/2022 

Licitação n.º 014/2022 
Proc. Administrativo n.º 26.053/2022 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de  Refeições prontas, 
tipo “ quentinha” para plantonistas, com entregas programadas pelo 
período  de 12 meses .Tipo de licitação: Menor preço por item Data, Hora e 
Local do Certame Licitatório:  22 de Julho de 2022 ,as  15:00 horas na sede 
da COMDEP, situada na Rua General Rondon n.º 400 “B”,  Quitandinha 
Petrópolis,RJ.O Edital completo poderá ser retirado no horário comercial a 
partir do dia  15 de Julho de 2022, mediante permuta por 01 (uma) resma de 
papel A4. Ou solicitados através do e mail  licitacoescomdep@gmail.com 
.Pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados ao 
Presidente da Comissão de Licitação ou Pregoeiro no endereço acima 
mencionado. 
 

Petrópolis   12 de Julho  de 2022 
                                          Adilson Souto da Paz 

                                                                            Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


