PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86

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

Nº010/2020-FMS

e

do

PREGÃO

PROCESSO

(PRESENCIAL)

ADMINISTRATIVO

Nº

016/2020-PMSC,

Nº048/2020-PMSC,

Nº028/2020-FMS, que tem como objeto à contratação de empresa especializada no
ramo pertinente, para prestação de serviços na realização de cirúrgias eletivas de média a
alta complexidade, com avaliação de retornos e emissão de laudos, com pagamento com
base no valor de cada serviço efetivamente executado, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, destinados ao Municipio de Santa Cruz, durante 12(doze)
meses, resolve ADJUDICAR, o objeto da licitação as empresas declaradas vencedoras
nos itens, a saber, empresa: PRO MATRE DE JUAZEIRO, CNPJ (MF) N°
14.659.478/0001-32, vencedor dos itens da seguinte forma: itens (01 ao 06). Valor
global ofertado/definido R$ 127.100,00, (cento e vinte e sete mil e cem reais),
para os serviços dos anexos I do Termo de Referência do Edital, 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.
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PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86

HOMOLOGAÇÃO

O FMS - Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz, levando em consideração
o resultado do julgamento do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2020-PMSC,
Nº010/2020-FMS

e

PROCESSO

ADMINISTRATIVO

Nº048/2020-PMSC,

Nº028/2020-FMS, que tem como objeto á contratação de empresa especializada no
ramo pertinente, para prestação de serviços na realização de cirúrgias eletivas de média a
alta complexidade, com avaliação de retornos e emissão de laudos, com pagamento com
base no valor de cada serviço efetivamente executado, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, destinados ao Municipio de Santa Cruz, durante 12(doze)
meses, resolve, HOMOLOGAR, o
016/2020-PMSC,
Nº048/2020-PMSC,

resultado do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº

Nº010/2020-FMS

e

Nº028/2020-FMS,

PROCESSO
que

declarou

ADMINISTRATIVO
vencedora

as

licitantes/empresas: PRO MATRE DE JUAZEIRO, CNPJ (MF) N° 14.659.478/000132, vencedor dos itens da seguinte forma: Itens (01 ao 06) do anexo I - Termo de
Referência. Valor global ofertado/definido R$ 127.100,00, (cento e vinte e sete mil e
cem reais), para os serviços do anexo I do Termo de Referência do Edital, para a
execução dos 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), 28 de Agosto de 2020.
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