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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 002/2021 

- PMSC, Nº001/2021-FMS, e Processo Administrativo Nº002/2021-PMSC, 

Nº001/2021-FMS, que tem como objeto o eventual fornecimento de fraldas 

descartável tipo geriátrica e suplementos para nutrição, destinado as pessoas/crianças, 

que necessita de tratamento especial de baixa renda do Município de Santa Cruz, com 

entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, resolve ADJUDICAR o objeto da 

licitação a empresa declarada vencedora nos lotes: ERLANE ALVES MACÊDO LTDA - 

ME, (FARMAHOPE) CNPJ: 08.928.017/0001-15, do anexo do certame, 

totalizando o valor global R$ 107.890,00 (cento e sete mil e oitocentos e 

noventa reais), 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. 

Santa Cruz (PE), 20 de janeiro 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 Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Cruz, levando em consideração 

o resultado do julgamento do Pregão (Presencial - Registro Preços) Nº 

002/2021 - PMSC, Nº001/2021-FMS, e Processo Administrativo 

Nº002/2021-PMSC, Nº001/2021-FMS, que tem como objeto o eventual 

fornecimento de fraldas descartável tipo geriátrica e suplementos para nutrição, 

destinado as pessoas/crianças, que necessita de tratamento especial de baixa renda do 

Município de Santa Cruz, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, 

resolve, HOMOLOGAR, o resultado do Pregão (Presencial - Registro Preços) Nº 

002/2021 - PMSC, Nº001/2021-FMS, e Processo Administrativo 

Nº002/2021-PMSC, Nº001/2021-FMS, que declarou vencedora nos lotes, itens 

(01 ao 07), do anexo do certame, a licitante a empresa, ERLANE ALVES MACÊDO 

LTDA - ME, (FARMAHOPE) CNPJ: 08.928.017/0001-15, para a 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), 20 de janeiro de 2021. 
 

____________________________ 
Ryvalda Rodrigues Macêdo 

Secretária Municipal de Saúde do Municipio 
Ordenadora de Despesa -FMS 


