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

Nº007/2020-PMSC,

Nº005/2020-FMS,

Nº002/2020-FMAS,

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº010/2020-PMSC, Nº005/2020-FMS, Nº002/2020-FMAS, que tem
como objeto o eventual fornecimento de Pneus e Câmara de AR e Protetores,
destinados a frota de veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias, pertencente ao
Município de Santa Cruz, e Fundos Municipais, com entrega parcelada, durante
12(doze) meses, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação a empresa declarada
vencedora nos itens dos lotes, a saber, empresa: a) DEANE BORGS DA CUNHA
BRITO - EPP, CNPJ: 02.992.353/0001-40, vencedora nos itens (01 ao 05), (07 ao
28), (30 ao 33) do anexo do edital do certame, os itens (06 e 29) não cotou, foi os
mesmo declarado deserto. Totalizando o valor global dos itens R$ 495.546,00
(quinhentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais), do
anexo do edital do certame, por ter apresentado o menor preço 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, em razão da aludida empresa ter
apresentado os menores preços para referidos itens, compatíveis ao que praticado pelo
mercado, e por ter sido este o critério de julgamento.
Santa Cruz (PE), 28 de fevereiro de 2020.

Juarez Guimarães da Silva
Pregoeiro do Município
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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
Nº007/2020-PMSC,

Nº005/2020-FMS,

Nº002/2020-FMAS,

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº010/2020-PMSC, Nº005/2020-FMS, Nº002/2020-FMAS, que tem
como objeto o eventual fornecimento de Peças, Pneus e Câmara de AR e Protetores,
destinados a frota de veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias, pertencente ou a
serviços do Município de Santa Cruz, e Fundos Municipais, com entrega parcelada,
durante

12(doze)

meses,

resolve,

HOMOLOGAR,

o

resultado

do

PREGÃO

(PRESENCIAL) PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2020-PMSC, Nº005/2020FMS,

Nº002/2020-FMAS,

PROCESSO

ADMINISTRATIVO

Nº010/2020-PMSC,

Nº005/2020-FMS, Nº002/2020-FMAS, que declarou vencedora a licitante a) DEANE
BORGS DA CUNHA BRITO - EPP, CNPJ: 02.992.353/0001-40, vencedora nos
itens (01 ao 05), (07 ao 28), (30 ao 33) do anexo do edital do certame, os itens (06 e
29) não cotou, foi os mesmo declarado deserto, por ter apresentado o menor preço
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 dos itens, em R$ 495.546,00 (quinhentos e
quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais), para a o
fornecimento do objeto da presente licitação, por ter oferecido os menores preços para
os aludidos itens e por ter sido este o critério de julgamento da licitação.
Santa Cruz (PE), 28 de fevereiro de 2020.
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Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita do Municipio
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