
  
 

e-DOM – Diário Oficial Eletrônico 

Município de Santa Cruz - PE 
 
 

Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 07 de março de 2017. 
 
 

 

  Versão assinada digitalmente, conforme Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil) instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de AGOSTO de 2001. 
 

 

Edição de nº 1.565, Ano 2020 – Quarta-feira, 02 de setembro de 2020. 

1 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2020-PMSC, Nº010/2020-FMS e 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº048/2020-PMSC, Nº028/2020-FMS. 
Objeto: 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. Resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação: a 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 de ter ficado com menores preços, 
que foi definido para o objeto da presente licitação, sala das sessão 
da CPL em, 26 de Agosto de 2020.  
Juarez G. da Silva - Pregoeiro/Presidente da CPL. 
 

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2020-PMSC, Nº010/2020-FMS e 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº048/2020-PMSC, Nº028/2020-FMS. 
Objeto; 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, que após o processamento do PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 016/2020-PMSC, Nº010/2020-FMS e PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº048/2020-PMSC, Nº028/2020-FMS, comunica-
se sua HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de seus objetos da seguinte 
maneira: Empresas 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. Mais informações podem ser obtidas 

diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, Situado 
na avenida 03 de maio nº276 centro Santa Cruz, ou através do 
fone/fax: (87) 3874-8156, 3874-8134, no horário de 8:00h às 13:00h, 
de Segunda a Sexta-Feira. Santa Cruz, 28 de agosto de 2020.  
Juarez G. da Silva - Presidente da CPL. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº054/2020-PMSC, Nº022/2020-FMS 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2020-PMSC, Nº010/2020-FMS e 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº048/2020-PMSC, Nº028/2020-FMS. 
Partes (ORGÃO CONTRATANTE): MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Finalidade Objeto: 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. 
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, conforme edital do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 
016/2020-PMSC, Nº010/2020-FMS e PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº048/2020-PMSC, Nº028/2020-FMS. 
Preços: Os preços estão registrados nos termos das proposta 
vencedoras do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2020-PMSC, 
Nº010/2020-FMS e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº048/2020-
PMSC, Nº028/2020-FMS, Conforme abaixo. 
Empresa Contratada:  PRO MATRE DE JUAZEIRO, CNPJ (MF) N° 

14.659.478/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.659.478/0001-32, com sede na Praça Barão do Rio 

Branco, nº 22, centro, na cidade de Juazeiro/BA, neste ato 

representada por sua diretora presidente em exercício a Sra. Ana 

Margarete dos Santos Vargas Silva, brasileira, casada, diretora 

presidente, devidamente inscrito no CPF sob o nº 443.284.005-68 e 

da cédula de identidade nº 3365223-SSP/BA, residente e domiciliado 

na cidade de Juazeiro/BA, 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): data de assinatura 28 de 

agosto de 2020. Ryvalda Rodrigues Macêdo - GESTORA DO FMS.  

ATOS DO PODER EXECUTIVO 


