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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) para Ata de Registro de Preços 

nº 005/2020-PMSC, Processo Administrativo nº007/2020-PMSC, que tem 

como objeto o eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Elaboração 

da Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, para 

Creche, Pré – Escola, Ensino Fundamental, Ensino Infantil, EJA, Brasil Carinhoso, com 

entrega parcelada, durante 12(doze) meses, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação 

as empresas declarada vencedora nos itens, a saber: empresa: a) JOÃO BOSCO A. 

DE SOUZA – ME CNPJ: 35.337.526/0001-46, vencedora nos itens 

(02,03,04,04,05,07,08,09,12,14,16,17,18) do anexo do certame. Totalizando o valor 

global R$ 75.150,00 (setenta e cinco mil e cento e cinqüenta reais), e empresa 

b) LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME CNPJ: 07.090.642/0001-78, 

vencedora nos itens (01,06,10,11,13,15), totalizando o valor global R$ 195.020,00 

(cento e noventa e cinco mil e vinte reais), em razão das aludida empresas ter 

apresentado os menores preços/ofertas para os referidos itens, e se está com os 

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

julgamento. 

Santa Cruz (PE), 18 de fevereiro 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) para Ata de Registro de Preços nº 

005/2020-PMSC, Processo Administrativo nº007/2020-PMSC, que tem como 

objeto o eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Elaboração da 

Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, para Creche, 

Pré – Escola, Ensino Fundamental, Ensino Infantil, EJA, Brasil Carinhoso, com entrega 

parcelada durante 12(doze) meses, resolve, HOMOLOGAR, o resultado do Pregão 

(Presencial) para Ata de Registro de Preços nº 005/2020-PMSC, Processo 

Administrativo nº007/2020-PMSC, que declarou vencedora as licitantes a saber: a) 

JOÃO BOSCO A. DE SOUZA – ME CNPJ: 35.337.526/0001-46, vencedora nos 

itens (02,03,04,04,05,07,08,09,12,14,16,17,18) do anexo do certame. Totalizando o 

valor global R$ 75.150,00 (setenta e cinco mil e cento e cinqüenta reais), e 

empresa b) LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME CNPJ: 07.090.642/0001-

78, vencedora nos itens (01,06,10,11,13,15), totalizando o valor global R$ 

195.020,00 (cento e noventa e cinco mil e vinte reais), para o fornecimento do 

objeto da presente licitação, por ter oferecido os menores preços/ofertas para os 

aludidos itens e por ter sido este o critério de julgamento da licitação. 

 

Santa Cruz (PE), 18 de fevereiro de 2020. 

 
 

___________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita do Municipio 


