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 011/2020-PMSC, Nº007/2020-FMS, Nº003/2020-FMAS, e Processo
Administrativo Nº017/2020-PMSC, Nº007/2020-FMS, Nº003/2020-FMAS.
Objeto o eventual fornecimento de equipamentos, móveis, ar condicionado, e materiais
permanentes, destinado as diversas Secretarias Públicas Municipais; Sec. Educação,
Sec. Saúde, Sec. Obras, Sec. Agricultura e Meio Ambiente, Sec. Ação Social, Sede da
Prefeitura, com entrega parcelada, durante (12) doze meses, conforme especificações
constante no edital, resolvem ADJUDICAR o objeto da licitação a empresa declara
vencedora, a saber, empresa, CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO ALVES ME, (ABC MÓVEIS E CONSTRUÇÕES) CNPJ: 23.627.378/0001-06, vencedora
nos itens (01 ao 17), totalizando o valor global de R$ 64.836,30 (sessenta e
quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), previsto no anexo
I do certame, em razão da aludida empresa ter apresentado 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), 23 de março de 2020.
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HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Santa Cruz, levando em consideração o resultado do
julgamento do Pregão (Presencial) para Ata de Registro de Preços Nº
011/2020-PMSC,

Nº007/2020-FMS,

Nº003/2020-FMAS,

e

Processo

Administrativo Nº017/2020-PMSC, Nº007/2020-FMS, Nº003/2020-FMAS.
Objeto o eventual fornecimento de equipamentos, móveis, ar condicionado, e materiais
permanentes, destinado as diversas Secretarias Públicas Municipais; Sec. Educação,
Sec. Saúde, Sec. Obras, Sec. Agricultura e Meio Ambiente, Sec. Ação Social, Sede da
Prefeitura, com entrega parcelada, durante (12) doze meses, conforme especificações
constante no edital, resolvem, HOMOLOGAR, o resultado do Pregão (Presencial)
para Ata de Registro de Preços Nº 011/2020-PMSC, Nº007/2020-FMS, Nº003/2020FMAS, e Processo Administrativo Nº017/2020-PMSC, Nº007/2020-FMS, Nº003/2020FMAS, que declarou vencedora a licitante, empresa, CRISTIAN DALLAT DE SOUZA
FIRMINO

ALVES

-

ME,

(ABC

MÓVEIS

E

CONSTRUÇÕES)

CNPJ:

23.627.378/0001-06, vencedor nos itens (01 ao 17), totalizando o valor global de
R$ 64.836,30 (sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e seis
centavos), do anexo I do certame, por ter oferecido os menores preços para os
aludidos itens e por ter sido este o critério de julgamento da licitação.
Santa Cruz (PE), 23 de março de 2020.
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