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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 - REGISTRO PREÇOS) Nº 

004/2021 - PMSC, Nº003/2021-FMS, Nº002/2021 - FMAS, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº007/2021-PMSC, Nº005/2021-FMS, Nº004/2021-

FMAS, que tem como objeto o eventual fornecimento de materiais de construção para 

recuperação e manutenção das diversas Secretarias Públicas e Fundos Municipais, e 

materiais para recuperação e manutenção instalação de Poços Tubulares em diversas 

regiões e materiais elétricos para a manutenção e recuperação do Sistema de 

Iluminação Pública do Município, com entrega parcelada, durante 12(doze) meses, 

resolve ADJUDICAR o objeto da licitação a empresa declara vencedora, a saber, 

empresa, ARTUR URBANO COELHO DE SOUZA - ME, CNPJ: 12.072.224/0001-

98, vencedor nos itens nos lotes: LOTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ITENS (01 ao 

70), LOTE: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA; ITESN (118 ao 154) do anexo do edital do certame. Perfazendo o valor 

global R$ 248.146,05 (duzentos e quarenta e oito mil e cento e quarenta e 

seis reais e cinco centavos), Licitante, ELETRO TRINDADE LTDA/ME: CNPJ: 

10.911.311/0001-66, Vencedor nos lotes: LOTE MATERIAL -PARA POÇOS 

TUBULAR, ITENS (71 ao 117), do anexo do edital. Perfazendo o valor global de 

aproximadamente R$ 62.155,00 (sessenta e dois mil e cento e cinqüenta e 

cinco reais), do certame, em razão da aludida empresas ter apresentado os menores 

preços para referidos itens, e está compatíveis ao que praticado pelo mercado, e por 

ter sido este o critério de julgamento. 

Santa Cruz (PE), 08 de fevereiro de 2021. 

 

Juarez Guimarães da Silva 
Pregoeiro do Município 
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H O M O L O G A Ç Ã O  

 

A Prefeita do Município de Santa Cruz, levando em consideração o resultado do 

julgamento do PREGÃO (PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS) Nº 004/2021 - 

PMSC, Nº003/2021-FMS, Nº002/2021 - FMAS, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº007/2021-PMSC, Nº005/2021-FMS, Nº004/2021-

FMAS, que tem como objeto o eventual fornecimento de materiais de construção para 

recuperação e manutenção das diversas Secretarias Públicas e Fundos Municipais, e 

materiais para recuperação e manutenção instalação de Poços Tubulares em diversas 

regiões e materiais elétricos para a manutenção e recuperação do Sistema de 

Iluminação Pública do Município, com entrega parcelada, durante 12(doze) meses, 

resolve, HOMOLOGAR, o resultado do PREGÃO (PRESENCIAL - REGISTRO 

PREÇOS) Nº 004/2021 - PMSC, Nº003/2021-FMS, Nº002/2021 - FMAS, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2021-PMSC, Nº005/2021-FMS, 

Nº004/2021-FMAS, que declarou vencedora as licitantes; empresa ARTUR 

URBANO COELHO DE SOUZA - ME, CNPJ: 12.072.224/0001-98, vencedor nos 

itens nos lotes: LOTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ITENS (01 ao 70), LOTE: 

MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

ITESN (118 ao 154) do anexo do edital do certame. Perfazendo o valor global R$ R$ 

248.146,05 (duzentos e quarenta e oito mil e cento e quarenta e seis reais e 

cinco centavos), Licitante, ELETRO TRINDADE LTDA/ME: CNPJ: 

10.911.311/0001-66, Vencedor nos lotes: LOTE MATERIAL -PARA POÇOS 

TUBULAR, ITENS (71 ao 117), do anexo do edital. Perfazendo o valor global de 

aproximadamente R$ 62.155,00 (sessenta e dois mil e cento e cinqüenta e 

cinco reais), do anexo do edital do certame, para 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), 08 de fevereiro de 2021. 

 

______________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 


