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 Presencial (Registro de Preços) Nº 009/2020PMSC, Processo Administrativo Nº 014/2020-PMSC, que tem como objeto o
eventual fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à Elaboração da Merenda
Escolar dos Alunos do Programa Mais Educação e Semi - Integral, e Aulão Pedagógico,
com entrega parcelada durante 12(doze) meses, resolve, ADJUDICAR o objeto da
licitação as empresas declarada vencedora nos itens de (01 a 17), a saber, empresa a)
SILVAN EDNA GOMES G. MENDES – ME. CNPJ: 08.832.392/0001-67,
(Mercadinho Ouro Preto) vencedor nos itens (01 ao 17) do anexo do certame,
perfazendo o valor global R$ 99.259,00 (noventa e nove mil e duzentos e
cinqüenta e nove reais), em razão da aludida empresa 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), 16 de março de 2020.

Juarez Guimarães da Silva
Pregoeiro do Município

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86
Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134
e-mail: pmscpe@hotmail.com
website: www.santacruz.pe.gov.br

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Santa Cruz, levando em consideração o resultado do
julgamento do Presencial (Registro de Preços) Nº 009/2020-PMSC, Processo
Administrativo

Nº

014/2020-PMSC,

que

tem

como

objeto

o

eventual

fornecimento de gêneros alimentícios destinados à Elaboração da Merenda Escolar dos
Alunos do Programa Mais Educação e Semi - Integral, com entrega parcelada durante
12(doze) meses, resolve, HOMOLOGAR, o resultado do Presencial (Registro de
Preços) Nº 009/2020-PMSC, Processo Administrativo Nº 014/2020-PMSC,
que declarou vencedora, a licitante, a saber, empresa a) SILVAN EDNA GOMES G.
MENDES – ME. CNPJ: 08.832.392/0001-67 (Mercadinho Ouro Preto),
vencedor nos itens (01 ao 17) do anexo do certame, perfazendo o valor global R$
99.259,00 (noventa e nove mil e duzentos e cinqüenta e nove 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), 16 de março de 2020.

________________________
Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita do Municipio
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