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H O M O L O G A Ç Ã O  
 
 
A Prefeita do Município de Santa Cruz-PE, no uso de suas atribuições legais e considerando o 

julgamento da Comissão Permanente de Licitação na CHAMADA PÚBLICA nº 001/2020 e 

Processo Administrativo nº 019/2020, que tem como objeto, o fornecimento dos gêneros 

alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, para a alimentação escolar da rede municipal do ensino fundamental, ensino 

infantil, pré-escola, creche, Programas EJA, Mais Educação, Programa Brasil Carinhoso, Semi - 

Integral, Aulão Pedagógico, durante o período compreendido entre os meses de março até 31 

dezembro de 2020, com entrega parcelada, que declarou como vencedora do certame, os 

licitantes, A) licitante; ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-ACCOSTAC, foi declarada vencedor nos itens (07,09,11), 

conforme planilha acima supra citada, e Projeto de Venda, acostado no certame. Totalizando o 

valor global R$ 65.350,00 (sessenta e cinco mil e trezentos e cinqüenta reais), B) 

licitante, JOÃO GOMES GUIMARÃES, foi declarado vencedor nos itens (10), conforme planilha 

acima supra citada e Projeto de Venda acostado no certame. Totalizando o valor global R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), C) licitante, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO SÍTIO CACIMBA NOVA - FAZENDA SANTA RITA DO MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ - APROSICANO, foi declarado vencedor nos itens (04,05,06,13,14,16,21), conforme 

planilha acima supra citada, do anexo do Projeto de Venda do certame. Totalizando o valor global 

R$ 40.415,00 (quarenta mil e quatrocentos e quinze reais), D) licitante, DANIEL 

MANOEL DA SILVA, foi declarado vencedor nos itens (01,03,0815,17,19,20,22), conforme 

planilha acima supra citada, do anexo do Projeto de Venda do certame. Totalizando o valor global 

R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil e cento e vinte reais), E) licitante, EUGÊNIO GOMES DA 

SILVA, foi declarado vencedor nos itens (02,12,18), conforme planilha acima supra citada, do 

anexo do Projeto de Venda do certame. Totalizando o valor global R$ 14.358,00 (quatorze mil 

e trezentos e cinqüenta e oito reais), para o fornecimento dos produtos, por ter apresentados 

os menores preços, nos itens e por ser este o critério de julgamento, resolve HOMOLOGAR o 

referido resultado e julgamento. 

Santa Cruz (PE) 30 de março de 2020. 
 
 

____________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 
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A D J U D I C A Ç Ã O  
 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Santa Cruz, PE, em 

razão das disposições legais contidas na Lei: 8.666/93, que rege a nível nacional as Licitações e 

Contratos no âmbito da Administração pública, e levando em consideração o resultado do julgamento 

da Chamada Pública nº 001/2020 e Processo Administrativo nº 019/2020, que tem como 

objeto o fornecimento dos gêneros alimentícios, diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para a alimentação escolar da rede municipal do 

ensino fundamental, ensino infantil, pré-escola, creche, Programas EJA, Mais Educação, Brasil 

Carinhoso, Semi - Integral, Aulão Pedagógico, durante o período compreendido entre os meses de 

março até 31 dezembro de 2020, com entrega parcelada, e ainda levando em conta a homologação do 

resultado, resolve ADJUDICAR o objeto da Licitação, ao licitante declarado vencedor pela Comissão 

Permanente de Licitação, a saber, os licitantes, A) licitante; ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 

CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-ACCOSTAC, foi declarada vencedor nos 

itens (07,09,11), conforme planilha acima supra citada, e Projeto de Venda, acostado no certame. 

Totalizando o valor global R$ 65.350,00 (sessenta e cinco mil e trezentos e cinqüenta reais), 

B) licitante, JOÃO GOMES GUIMARÃES, foi declarado vencedor nos itens (10), conforme planilha 

acima supra citada e Projeto de Venda acostado no certame. Totalizando o valor global R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), C) licitante, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

SÍTIO CACIMBA NOVA - FAZENDA SANTA RITA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - 

APROSICANO, foi declarado vencedor nos itens (04,05,06,13,14,16,21), conforme planilha acima 

supra citada, do anexo do Projeto de Venda do certame. Totalizando o valor global R$ 40.415,00 

(quarenta mil e quatrocentos e quinze reais), D) licitante, DANIEL MANOEL DA SILVA, foi 

declarado vencedor nos itens (01,03,0815,17,19,20,22), conforme planilha acima supra citada, do 

anexo do Projeto de Venda do certame. Totalizando o valor global R$ 24.120,00 (vinte e quatro 

mil e cento e vinte reais), E) licitante, EUGÊNIO GOMES DA SILVA, foi declarado vencedor nos 

itens (02,12,18), conforme planilha acima supra citada, do anexo do Projeto de Venda do certame. 

Totalizando o valor global R$ 14.358,00 (quatorze mil e trezentos e cinqüenta e oito reais), 

para o fornecimento dos produtos por terem apresentado os menores preços nos itens do anexo I da 

Chamada Pública nº 001/2020, nos exatos termos das propostas das licitantes que seguem em anexo, 

como se transcrito aqui fossem. 

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

_____________________________ 
PRESIDENTE DA CPL. 

Juarez Guimarães da Silva 

mailto:santafilomena_pe@hotmail.com

