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RYVALDA RODRIGUES MACÊDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 003/2020 -PMSC e Processo Administrativo Nº005/2020-PMSC. Objeto: locação de 
trator agrícola de pneus, equipado com grade com disco e tombador, potência mínima de 75CV, com 
fornecimento de motorista para condução do mesmo, para execução de horas/trator pneus, destinados à 
execução de aração e gradeamento do solo nas diversas localidades do município, nas propriedades dos 
agricultores, produtores rurais, no interior do Município de Santa Cruz, com pagamento com base no valor 
da hora efetivamente executada, a serem executadas no período de 12 (doze) meses. Resultado de 
julgamento de Proposta de Preços e Habilitação: a empresa, JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA - ME, CNPJ: 33.010.160/0001-70, foi declarada HABILITADA, por ter apresentado todos os documentos 
exigidos pelo Edital. Sendo assim, foi declarada vencedora as empresa; a) JM COELHO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA - ME, CNPJ: 33.010.160/0001-70, vencedor no item, Item 01, valor unitário definido R$ 
130,00 (cento e trinta reais), hora/máquina de trator de pneus. Perfazendo o valor global do item em R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais), do certame, em razão de ter ficado com menores preços, que foi definido 
para o objeto da presente licitação, sala das sessão da CPL em, 03 de fevereiro de 2020. Juarez G. da Silva - 
Pregoeiro/Presidente da CPL. 

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial nº 003/2020 -PMSC e Processo Administrativo Nº005/2020-PMSC: 
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Objeto; locação de trator agrícola de pneus, equipado com grade com disco e tombador, potência mínima 
de 75CV, com fornecimento de motorista para condução do mesmo, para execução de horas/trator pneus, 
destinados à execução de aração e gradeamento do solo nas diversas localidades do município, nas 
propriedades dos agricultores, produtores rurais, no interior do Município de Santa Cruz, com pagamento 
com base no valor da hora efetivamente executada, a serem executadas no período de 12 (doze) meses, que 
após o processamento do Pregão Presencial nº 003/2020 -PMSC e Processo Administrativo Nº005/2020-
PMSC comunica-se sua HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de seus objetos da seguinte maneira: Empresa; a) 
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME, CNPJ: 33.010.160/0001-70, vencedor no item, Item 
01, valor unitário definido R$ 130,00 (cento e trinta reais), hora/máquina de trator de pneus. Perfazendo o 
valor global do item em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), do certame. Mais informações podem ser 
obtidas diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, situado na avenida 03 de maio nº276 
centro Santa Cruz, ou através do fone/fax: (87) 3874-8156, 3874-8134, no horário de 8:00h às 13:00h, de 
Segunda a Sexta-Feira. Santa Cruz, 03 de fevereiro de 2020. Juarez G. da Silva - Presidente da CPL. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº005/2020-PMSC 

Pregão Presencial nº 003/2020 -PMSC e Processo Administrativo Nº005/2020-PMSC: 
Partes (ORGÃO CONTRATANTE): MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. Finalidade Objeto: locação de trator agrícola 
de pneus, equipado com grade com disco e tombador, potência mínima de 75CV, com fornecimento de 
motorista para condução do mesmo, para execução de horas/trator pneus, destinados à execução de aração 
e gradeamento do solo nas diversas localidades do município, nas propriedades dos agricultores, produtores 
rurais, no interior do Município de Santa Cruz, com pagamento com base no valor da hora efetivamente 
executada, a serem executadas no período de 12 (doze) meses; 
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, conforme edital do 
Pregão Presencial nº 003/2020 -PMSC e Processo Administrativo Nº005/2020-PMSC; 
Preços: Os preços estão registrados nos termos das proposta vencedoras do Pregão Presencial nº 003/2020 
-PMSC e Processo Administrativo Nº005/2020-PMSC, Conforme abaixo. 
Empresa: JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME, CNPJ: 33.010.160/0001-70, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.010.160/0001-70, com sede na Rua Laudelino Freire 

Mororo nº116, Sala 01, na cidade de Santa Filomena - PE, neste ato representada por sócio administrador o 

Sr. José de Macêdo Coelho, brasileiro, casado, empresário, portador(a) da cédula de identidade n° 1.955.203 

SDS-PE e do CPF n° 220.613.554-04, residente e domiciliado na cidade de Dormentes - PE. vencedora nos 

item (01)  valor unitário R$ 130,00 (cento e trinta reais) do anexo do certame, totalizando o valor global de 

R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) data de assinatura 03 de fevereiro de 2020. Eliane Maria da Silva Soares 

- Prefeita Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão (Presencial) para Ata de Registro de Preços Nº 005/2020-PMSC, e Processo Administrativo Nº 
007/2020-PMSC – Sessão dia 14/02/2020 – às 09:00(nove) horas. Objeto: eventual fornecimento de gêneros 
alimentícios, para elaboração da merenda escolar, destinado aos alunos da rede municipal do ensino 
fundamental, ensino infantil, creches, pré - escola, Brasil Carinhoso, EJA, com entrega parcelada, durante 
12(doze) meses, Edital e informação na Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, Santa Cruz (PE). Fone/Fax: 0**87-
3874- 8175/8156/8134. O Edital encontra - se, disponível na Website: www.santacruz.pe.gov.br, e-mail: 
pmscpe@hotmail.com, Santa Cruz-PE, 31/01/2020 Juarez G. da Silva – Pregoeiro/Presidente da CPL. 

ESTA EDIÇÃO CONTÉM 02 PÁGINA (S). 
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