HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Santa Cruz-PE, no uso de suas atribuições legais e considerando o
julgamento da Comissão Permanente de Licitação na Tomada de Preços nº 003/2020-PMSC
e Processo Administrativo nº 015/2020-PMSC, que tem como objeto, á contratação de
empresa especializada de engenharia para e execução das obras e serviços de engenharia
relativos à reforma do hospital municipal, João Rodrigues de Souza, Situado no Município de
Santa Cruz, de conformidade com as especificações, plantas e planilhas orçamentária e projeto
técnico, que declarou como vencedor do certame, a licitante, OPA CONSTRUÇÕES,
TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME: CNPJ: 24.526.759/0001-70, por ter
apresentado o menor preço global, nos itens e por ser este o critério de julgamento, resolvem
HOMOLOGAR o referido resultado e julgamento.

Santa Cruz (PE) 27 de Março de 2020.

___________________________
Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita Municipal

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

ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Santa Cruz, PE,
em razão das disposições legais contidas na Lei: 8.666/93, que rege a nível nacional as Licitações
e Contratos no âmbito da Administração pública, e levando em consideração o resultado do
julgamento do Tomada de Preços nº 003/2020-PMSC e Processo Administrativo nº
015/2020-PMSC, que tem como objeto, contratação de empresa especializada de engenharia
para e execução das obras e serviços de engenharia relativos à reforma do hospital municipal,
João Rodrigues de Souza, Situado na Sede do Município de Santa Cruz, de conformidade com as
especificações plantas e planilha orçamentária e projeto técnico, e ainda levando em conta a
homologação do resultado, resolve, ADJUDICAR o objeto da Licitação, ao licitante declarado
vencedor pela Comissão Permanente de Licitação, a saber, a licitante, OPA CONSTRUÇÕES,
TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME: CNPJ: 24.526.759/0001-70, por ter
apresentado o menor preços global que é de R$ 105.188,27 (cento e cinco mil e cento e
oitenta e oito reais e vinte e sete centavos),, para a execução dos serviços objeto da
presente licitação por ter apresentado o menor preço global;

Santa Cruz (PE), 27 de Março de 2020.

___________________________
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