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

008/2020-PMSC,

Nº006/2020

-FMS

e

Processo

Administrativo

nº012/2020-PMSC, Nº006/2020 - FMS, que tem como objeto o eventual
fornecimento de produtos alimentícios e materiais de limpezas e higienização,
destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento as Unidades Básicas de
Saúde PSFs – Programa de Saúde da Família e Hospital Municipal de Santa Cruz, casas
dos médicos, com entrega parcelada, durante 12(doze) meses, resolvem ADJUDICAR
o objeto da licitação a empresa declara vencedora, a saber, empresa LUCILEIDE
SOARES DE SOUZA - EPP, CNPJ: 00.262.690/0001-57, vencedora nos itens, (01
ao 87), totalizando o valor global R$ 150.551,50 (cento e cinqüenta mil e
quinhentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), do anexo do edital
do certame, em razão da aludida empresa ter apresentado/ofertados os menores
preços para referidos itens, e está compatíveis ao que praticado pelo mercado, e por
ter sido este o critério de julgamento.

Santa Cruz (PE), 03 de março de 2020.

Juarez Guimarães da Silva
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HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz, levando em consideração
o resultado do julgamento do Pregão Presencial para Ata de Registro de Preços
nº

008/2020-PMSC,

Nº006/2020

-FMS

e

Processo

Administrativo

nº012/2020-PMSC, Nº006/2020 - FMS, que tem como objeto o eventual
fornecimento de produtos alimentícios e materiais de limpezas, destinados a Secretaria
Municipal de Saúde, para atendimento as Unidades Básicas de Saúde PSFs – Programa
de Saúde da Família e Hospital Municipal de Santa Cruz, casas dos médicos, com
entrega parcelada, durante 12(doze) meses, resolvem, HOMOLOGAR, o resultado do
Pregão Presencial-SRP nº 003/2019-PMSC, Nº002/2019-FMS, que declarou vencedora
a

licitante

a

empresa,

LUCILEIDE SOARES

DE

SOUZA

-

EPP, CNPJ:

00.262.690/0001-57, vencedora nos itens (01 ao 87), totalizando o valor global
R$ 150.551,50 (cento e cinqüenta mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e
cinqüenta centavos) para o fornecimento do objeto da presente licitação, por ter
oferecido/ofertado os menores preços para os aludidos itens e por ter sido este o
critério de julgamento da licitação.

Santa Cruz (PE), 03 de março de 2020.
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