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ADJUDICAÇÃO 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, no uso de suas atribuições legais e em 

razão das disposições contidas na Lei 10.520/2002, e levando em consideração o 

resultado do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 

001/2020-PMSC, Nº001/2020-FMS, Nº001/2020-FMAS, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 001/2020-PMSC, Nº001/2020-FMS, Nº001/2020-FMAS, 

que tem como objeto o eventual fornecimento de combustíveis, destinados ao 

abastecimento dos veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias, para as diversas 

Secretarias Públicas Municipais e Fundo Municipal de Saúde -FMS, Fundo Municipal de 

Assistencia Social FMAS, e para atendimento aos Programas; Mais Educação e Semi - 

Integral, Brasil Carinhoso, Crás, Creas, Bolsa Familía, Serviços Convivência e 

Fortalecimento de Veículos - SCFV, Projovem, EJA, Programa de Transporte Escolar, com 

entrega parcelada durante 12 (doze) meses, do Município de Santa Cruz, conforme 

especificações constante no edital, resolvem ADJUDICAR o objeto da licitação a 

empresa declara vencedora, a saber, empresas; a) ROBERIO OLIVEIRA MENDES 

EIRELI – EPP (POSTO SÃO FRANCISCO), vencedora nos itens “01(óleo diesel S-10)” 

valor unitário definido R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos), “item 02(óleo diesel S-

500)”, valor unitário definido R$ 4,02(quatro reais e dois centavos), totalizando o 

valor global R$ 1.447.200,00 (hum milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil 

e duzentos reais), e empresa b) MR. RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - 

ME (POSTO GEAN), vencedora no "item 03(gasolina comum)", valor unitário definido 

R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos), totalizando o valor global R$ 

996.000,00(novecentos e noventa e seis mil reais), no item 3 do certame, em 

razão da aludida empresas terem apresentado os menores preços para referidos itens, 

compatíveis ao que praticado pelo mercado, e por ter sido este o critério de julgamento. 

Santa Cruz (PE), 30 de janeiro de 2020. 

 

Juarez Guimarães da Silva 

Pregoeiro do Município 
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H O M O L O G A Ç Ã O  

 

A Prefeita do Município de Santa Cruz, levando em consideração o resultado do 

julgamento do PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 001/2020-

PMSC, Nº001/2020-FMS, Nº001/2020-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

001/2020-PMSC, Nº001/2020-FMS, Nº001/2020-FMAS, que tem como objeto o 

eventual fornecimento de combustíveis, destinados ao abastecimento dos veículos e 

máquinas agrícolas e rodoviárias, para as diversas Secretarias Públicas Municipais e Fundo 

Municipal de Saúde -FMS, Fundo Municipal de Assistência Social FMAS, e para 

atendimento aos Programas; Mais Educação e Semi Integral, Brasil Carinhoso, Crás, 

Creas, Bolsa Família, Serviços Convivência e Fortalecimento de Veículos - SCFV, Projovem, 

EJA, Programa de Transporte Escolar, com entrega parcelada durante 12 (doze) meses, 

do Município de Santa Cruz, conforme especificações constante no edital, resolvem, 

HOMOLOGAR, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 

001/2020-PMSC, Nº001/2020-FMS, Nº001/2020-FMAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

001/2020-PMSC, Nº001/2020-FMS, Nº001/2020-FMAS, que declarou vencedora as 

licitantes empresas: a) ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI – EPP (POSTO SÃO 

FRANCISCO), vencedora nos itens “01(óleo diesel S-10)” valor unitário definido R$ 4,02 

(quatro reais e dois centavos), “item 02(óleo diesel S-500)”, valor unitário definido R$ 

4,02(quatro reais e dois centavos), totalizando o valor global R$ 1.447.200,00 

(hum milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil e duzentos reais), e empresa 

b) MR. RODRIGUES DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME (POSTO GEAN), vencedora 

no "item 03(gasolina comum)", valor unitário definido R$ 4,98 (quatro reais e 

noventa e oito centavos), totalizando o valor global R$ 996.000,00(novecentos e 

noventa e seis mil reais), dos itens do certame, para o fornecimento do objeto da 

presente licitação, por ter oferecido/ofertados os menores preços para os aludidos itens e 

por ter sido este o critério de julgamento da licitação. 
 

Santa Cruz (PE), 30 de janeiro de 2020. 

 
 

Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 


