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) Nº 012/2020-PMSC, e Processo
Administrativo Nº 018/2020-PMSC, que tem como objeto à contratação de
empresa e/ou pessoa física para locação de 01(um) veículo tipo ônibus, com capacidade
de no mínimo (35), lugares, pessoas confortavelmente sentadas, e máximo (44) pessoas
confortavelmente sentadas, com ar condicionado, Acessibilidade para deficientes,
combustível; óleo diesel, com motorista, para ficar a disposição do Município de Santa
Cruz de (Segunda à Sexta Feira), destinados ao transporte escolar de estudantes para o
IF - Sertão - Instituto Federal Campus Ouricuri, (Santa Cruz à Ouricuri, e vice - versa),
pelo período de 12 (doze) meses, com pagamento com base no valor mensal, resolve
ADJUDICAR o objeto da licitação a empresa declarada vencedora, pela a Comissão
Permanente de Licitação a saber, licitante, ALEX SANDRO DA SILVA LINS
04261863464 - MEI, CNPJ: 17.869.024/0001-84, vencedor no item, Item 01,
valor unitário mensal definido R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais),
mensalmente, perfazendo o valor global em aproximadamente R$ 72.000,00 (setenta
e dois mil reais), em razão do aludido licitante 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), 23 de março 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)

Nº

012/2020-PMSC,

e

Processo

Administrativo Nº 018/2020-PMSC, que tem como objeto à contratação de
empresa e/ou pessoa física para locação de 01(um) veículo tipo ônibus, com capacidade
de no mínimo (35), lugares, pessoas confortavelmente sentadas, e máximo (44) pessoas
confortavelmente sentadas, com ar condicionado, Acessibilidade para deficientes,
combustível; óleo diesel, com motorista, para ficar a disposição do Município de Santa
Cruz de (Segunda à Sexta Feira), destinados ao transporte escolar de estudantes para o
IF - Sertão - Instituto Federal Campus Ouricuri, (Santa Cruz à Ouricuri, e vice - versa),
pelo período de 12 (doze) meses, com pagamento com base no valor mensal, resolve,
HOMOLOGAR, o resultado do Pregão (Presencial) Nº 012/2020-PMSC, e
Processo Administrativo Nº 018/2020-PMSC, que declarou vencedora a licitante a
licitante,

ALEX

SANDRO DA

SILVA

LINS

04261863464

-

MEI, CNPJ:

17.869.024/0001-84, vencedor no item, Item 01, valor unitário mensal definido R$
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), mensalmente, perfazendo o valor global
em aproximadamente R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), para os serviços 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), 23 de março de 2020.

Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita do Município
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