
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (PE) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

do Pregão (Presencial) Nº 014/2020-PMSC, e Processo Administrativo 
Nº021/2020-PMSC. Objeto: contratação de empresa do ramo pertinente, 
para prestação de serviço de confecção e fornecimento de material 
impresso (material gráfico) e comunicação visual, destinados as diversas 
secretarias publicas municipais, Sec. Educação, do Município de Santa Cruz, 
com entrega parcelada, durante 12(doze) meses. Resultado de julgamento 
de Proposta de Preços e Habilitação: a empresa, GRÁFICA PROGRESSO – 
IVAN FERREIRA DA SILVA ME, CNPJ: 69.903.094/0001-05, foi declarada 
HABILITADA, por ter apresentado todos os documentos exigidos pelo 
Edital. Sendo assim, foi declarada vencedora as empresa; a) GRÁFICA 
PROGRESSO – IVAN FERREIRA DA SILVA ME, CNPJ: 69.903.094/0001-05, 
vencedora do certame por ter apresentado o menor preço/oferta, após a 
etapa de lances verbais nos itens (01 ao 86), que é de R$ 131.253,00 (cento 
e trinta e hum mil e duzentos e cinqüenta e três reais), do anexo no 
certame, em razão de ter ficado com menores preços, que foi definido para 
o objeto da presente licitação, sala das sessão da CPL em, 15 de abril de 
2020. Juarez G. da Silva - Pregoeiro/Presidente da CPL. 
 

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

do Pregão (Presencial) Nº 014/2020-PMSC, e Processo 
Administrativo Nº021/2020-PMSC. 
Objeto. contratação de empresa do ramo pertinente, para 
prestação de serviço de confecção e fornecimento de material 
impresso (material gráfico) e comunicação visual, destinados as 
diversas secretarias publicas municipais, Sec. Educação, do 
Município de Santa Cruz, com entrega parcelada, durante 12(doze) 
meses, que após o processamento do Pregão (Presencial) Nº 
014/2020-PMSC, e Processo Administrativo Nº021/2020-PMSC, 
comunica-se sua HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de seus objetos 
da seguinte maneira: Empresa; a) GRÁFICA PROGRESSO – IVAN 
FERREIRA DA SILVA ME, CNPJ: 69.903.094/0001-05, vencedora do 
certame, nos itens (01 ao 86) por ter apresentado o menor 
preço/oferta, após a etapa de lances verbais nos itens, que é de R$ 
131.253,00 (cento e trinta e hum mil e duzentos e cinqüenta e três 
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. Ou pelo portal da transparência 
de Santa Cruz, 20 de abril de 2020. Eliane Maria da Silva Soares - 
Prefeita Municipal. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº026/2020 - PMSC 
 

do Pregão (Presencial) Nº 014/2020-PMSC, e Processo 
Administrativo Nº021/2020-PMSC. 
Objeto. contratação de empresa do ramo pertinente, para 
prestação de serviço de confecção e fornecimento de material 
impresso (material gráfico) e comunicação visual, destinados as 
diversas secretarias publicas municipais, Sec. Educação, do 
Município de Santa Cruz, com entrega parcelada, durante 12(doze) 
meses. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
CONTRATADO: GRÁFICA PROGRESSO – IVAN FERREIRA DA SILVA 
ME, CNPJ: 69.903.094/0001-05, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Rua dos Industriários nº019, centro na cidade de 
Petrolina, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o Nº 
69.903.094/0001-05, neste ato, devidamente representado(a) 
pelo(a) sócio(a), o(a) Sr(a) Ivan Ferreira da Silva, brasileiro(a), 
casado (a), empresário, residente e domiciliado(a) na cidade de 
Petrolina, Estado de Pernambuco, portador do CPF Nº 418.632.324-
00 e da cédula de identidade nº 2.581.392 – SSP/PE. 
Valor Estimado R$ 138.733,00 (Setecentos e trinta e oito mil e 
setecentos e trinta e três reais) 
Valor Contratado: R$ 131.253,00 (cento e trinta e hum mil e 
duzentos e cinqüenta e três reais) 
Vigência do contrato 12(doze) meses. 
Data de assinatura; 23/04/2020. 
Santa Cruz - PE, 23 de abril de 2020. 
Eliane Maria da Silva Soares - Prefeita Municipal. 


