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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO – CPL 
 

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020-PMSC. Processo 

Administrativo n.º 034/2020-PMSC. Objeto: contratação de 
empresa especializada de engenharia para e execução das 
obras e serviços de engenharia relativos à construção de 
garagem para as ambulâncias, Situado na Sede do Município 
de Santa Cruz. As empresas: JM COELHO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA - ME: CNPJ: 33.010.160/0001-70, e 
SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 
12.721.217/0001-70, por terem apresentados e cumpridos com 

todas as exigências dispostas em Edital, resolveu a CPL 
declará-las HABILITADAS. E em face do resultado da 

habilitação proferido pela CPL, foi informado logo em seguida 
que os licitantes poderia, se assim querendo, interpor recurso 
no prazo legal contra a referida decisão, tendo sido solicitado, 
no entanto, pelo os mesmos o participante, a consignação 
nesta ata, acerca da renúncia ao prazo recursal. Ademais, em 
face da renúncia ao aludido prazo recursal, o Presidente da 
CPL considerando o menor preço global apresentado para o 
objeto da Tomada de Preços nº 004/2020. Declarou vencedora 
do certame, a licitante, a) JM COELHO ENGENHARIA E 
ARQUITETURA LTDA - ME: CNPJ: 33.010.160/0001-70, que 
apresentou proposta no valor global de R$ 82.061,83 (oitenta 
e dois mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), 

por ter apresentado proposta conforme o exigido no 
instrumento convocatório, os mesmo são compatível com os 
preços de mercado para a execução dos serviços objeto da 
presente licitação, por ter apresentado o menor preço global 
para os referidos itens, e por ter sido este o critério de 
julgamento. Mais informações na Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz, na Avenida 03 de Maio, nº 276, centro, Santa Cruz (PE). 
Fone/fax: 0xx87-3874-8175/8156/8134. na website: 
www.santacruz.pe.gov.br, Santa Cruz (PE), em 19 de junho de 
2020. Juarez Guimarães da Silva – Presidente da CPL. 

 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Tomada de Preços nº 004/2020 e Processo Administrativo 
nº 034/2020. Objeto; Selecionar, entre as empresa 

participantes, a proposta mais vantajosa de Empreitada por 
Preço Unitário, Com Julgamento com Base no Menor Valor 
Global, para contratação de empresa especializada de 
engenharia para e execução das obras e serviços de 
engenharia relativos à construção de garagem para as 
ambulâncias, Situado na Sede do Município de Santa Cruz, 
que após o processamento da Tomada de Preços nº 004/2020 
e Processo Administrativo nº 034/2020, 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, 
vencedora do certame, por ter apresentado o menor preço 
global para os referidos itens, e o mesmo se encontrar de 
conformidade com as especificações do edital, bem como os 
preços praticados esta compatível com mercado, perfazendo o 
valor global em R$ 82.061,83 (oitenta e dois mil e sessenta e 
um reais e oitenta e três centavos)), 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 website: 
www.santacruz.pe.gov.br; Santa Cruz, 25 de junho de 2020. 
Juarez G. da Silva - Presidente da CPL. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº039/2020-PMSC 

 
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020. P.L Nº034/2020, 

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. Contratada: 
empresa, JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA - ME: CNPJ: 33.010.160/0001-70. Objeto: contratação 
de empresa especializada de engenharia para e execução das 
obras e serviços de engenharia relativos à construção de 
garagem para as ambulâncias, Situado na Sede do Município 
de Santa Cruz 
Valor Contratado: R$ 82.061,83 (oitenta e dois mil e sessenta 
e um reais e oitenta e três centavos) 

Prazo de execução: 90(NOVENTA) dias. 
Data de assinatura do Contrato e Ordem de Serviço; 
25/06/2020. 

Santa Cruz – PE, 25 de junho de 2020 
Eliane Maria da Silva Soares - Prefeita  
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