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ATOS DO PODER EXECUTIVO
vencedor no item, Item 02, valor unitário mensal definido R$
2.950,00 (dois mil e novecentos e cinqüenta reais),
mensalmente, b) THALYS MANOEL DA SILVA11265049475
Prefeitura Municipal de Santa Cruz (PE)
(MANOEL LOCAÇÕES), CNPJ: 40.980.380/0001-92, vencedor
Comissão Permanente de Licitação
no item, Item 01, valor unitário mensal definido R$ 2.950,00
(dois mil e novecentos e cinqüenta reais), previsto no anexo
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
do edital no certame, em razão de ter ficado com menores
Pregão (Presencial) Nº 010/2021-PMSC/FMS, Processo preços, que foi definido para o objeto da presente licitação,
Administrativo Nº022/2021-PMSC/FMS. Objeto à contratação sala das sessão da CPL em, 05 de abril de 2021. Juarez G. da
de pessoa jurídica, microempreendedor individual e/ou pessoa Silva - Pregoeiro/Presidente da CPL.
física especializada na prestação de serviços para locação de
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
02(dois) veículo tipo passeio de 04-portas, transporte mínima
(04) pessoas confortavelmente sentadas, com motorista,
destinado a Secretária Municipal de Saúde, para atendimento à Pregão (Presencial) Nº 010/2021-PMSC/FMS, Processo
demanda do Centro da COVID-19, do Programa de vacinação, Administrativo Nº022/2021-PMSC/FMS:
condução da equipe de vacinação para diversas localidades, Objeto: contratação de pessoa jurídica, microempreendedor
para o interior e Sede do município, pelo período de 12 (doze) individual e/ou pessoa física especializada na prestação de
meses, pessoas sem locomoção e situação de vulnerabilidade serviços para locação de 02(dois) veículo tipo passeio de 04social, que necessita do atendimento especial em domicilio, portas, transporte mínima (04) pessoas confortavelmente
para condução da equipe de vacinação, e teste suab para a sentadas, com motorista, destinado a Secretária Municipal de
localidade de Ouricuri, e para o interior e Sede do município, Saúde, para atendimento à demanda do Centro da COVID-19,
pelo período de 12 (doze) meses, de Segunda - Feira à Sexta do Programa de vacinação, condução da equipe de vacinação
Feira, com pagamento com base no menor valor mensal. para diversas localidades, para o interior e Sede do município,
Resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação: pelo período de 12 (doze) meses, pessoas sem locomoção e
As licitantes; JUDEILDO DE LIMA SOUZA07214500400 situação de vulnerabilidade social, que necessita do
(LOCAÇÕES & SERVIÇOS SOUZA), CNPJ: 27.544.697/0001-18, atendimento especial em domicilio, para condução da equipe
e b) THALYS MANOEL DA SILVA11265049475 (MANOEL de vacinação, e teste suab para a localidade de Ouricuri, e para
LOCAÇÕES), CNPJ: 40.980.380/0001-92, foi declaradas o interior e Sede do município, pelo período de 12 (doze)
HABILITADAS, por ter apresentado todos os documentos meses, de Segunda - Feira à Sexta Feira, com pagamento com
exigidos pelo Edital. Sendo assim, foi declarada vencedor as base no menor valor mensal, que Após o processamento do
licitantes, a) JUDEILDO DE LIMA SOUZA07214500400 Pregão (Presencial) Nº 010/2021-PMSC/FMS, Processo
(LOCAÇÕES & SERVIÇOS SOUZA), CNPJ: 27.544.697/0001-18, Administrativo Nº022/2021-PMSC/FMS, comunica-se sua
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HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de seus objetos da seguinte
maneira:
As
licitantes:
a)
JUDEILDO
DE
LIMA
SOUZA07214500400 (LOCAÇÕES & SERVIÇOS SOUZA), CNPJ:
27.544.697/0001-18, vencedor no item, Item 02, valor unitário
mensal definido R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e
cinqüenta reais), mensalmente, b) THALYS MANOEL DA
SILVA11265049475
(MANOEL
LOCAÇÕES),
CNPJ:
40.980.380/0001-92, vencedor no item, Item 01, valor unitário
mensal definido R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e
cinqüenta reais), previsto no anexo do edital no certame, mais
informações na sede da Prefeitura 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, 07 de abril de 2021. Juarez
G. da Silva - Pregoeiro/Presidente da CPL

de vacinação, e teste suab para a localidade de Ouricuri, e para
o interior e Sede do município, pelo período de 12 (doze)
meses, de Segunda - Feira à Sexta Feira, com pagamento com
base no menor valor mensal.
CONTRATADO: JUDEILDO DE LIMA SOUZA07214500400
(LOCAÇÕES & SERVIÇOS SOUZA), CNPJ: 27.544.697/0001-18,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ:
27.544.697/0001-18, com sede/endereço na Rua 03 de maio
nº240, centro na cidade de Santa Cruz, Estado Pernambuco,
neste ato representada por Sr. Judeildo de lima Souza,
brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
072.145.004-00, e da cédula de identidade nº 50176267 SSPPE, residente e domiciliado(a) na cidade de Santa Cruz, Estado
Pernambuco;
VALOR MENSAL R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e
cinquenta reais)
EXTRATO DE CONTRATO
VALOR TOTAL: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos
reais).
CONTRATO Nº021/2021 - PMSC/FMS.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12
ORIGEM: Pregão (Presencial) Nº 010/2021-PMSC,
(doze) meses.
Processo Administrativo Nº022/2021-PMSC:
DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2021 - Eliane Maria da
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PE, CNPJ: Silva Soares - Prefeita Municipal/Ryvalda Rodrigues Macêdo24.301.475/0001-86/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
GESTORA DO FMS.
OBJETO: contratação de pessoa jurídica, microempreendedor
individual e/ou pessoa física especializada na prestação de
EXTRATO DE CONTRATO
serviços para locação de 02(dois) veículo tipo passeio de 04portas, transporte mínima (04) pessoas confortavelmente CONTRATO Nº022/2021 - PMSC/FMS.
sentadas, com motorista, destinado a Secretária Municipal de ORIGEM: Pregão (Presencial) Nº 010/2021-PMSC,
Saúde, para atendimento à demanda do Centro da COVID-19, Processo Administrativo Nº022/2021-PMSC:
do Programa de vacinação, condução da equipe de vacinação CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PE, CNPJ:
para diversas localidades, para o interior e Sede do município, 24.301.475/0001-86/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
pelo período de 12 (doze) meses, pessoas sem locomoção e OBJETO: contratação de pessoa jurídica, microempreendedor
situação de vulnerabilidade social, que necessita do individual e/ou pessoa física especializada na prestação de
atendimento especial em domicilio, para condução da equipe serviços para locação de 02(dois) veículo tipo passeio de 04-
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portas, transporte mínima (04) pessoas confortavelmente
sentadas, com motorista, destinado a Secretária Municipal de
Saúde, para atendimento à demanda do Centro da COVID-19,
do Programa de vacinação, condução da equipe de vacinação
para diversas localidades, para o interior e Sede do município,
pelo período de 12 (doze) meses, pessoas sem locomoção e
situação de vulnerabilidade social, que necessita do
atendimento especial em domicilio, para condução da equipe
de vacinação, e teste suab para a localidade de Ouricuri, e para
o interior e Sede do município, pelo período de 12 (doze)
meses, de Segunda - Feira à Sexta Feira, com pagamento com
base no menor valor mensal.
CONTRATADO: THALYS MANOEL DA SILVA11265049475
(MANOEL LOCAÇÕES), CNPJ: 40.980.380/0001-92, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ: 40.980.380/000192, com sede/endereço no Sitio São José, Zona Rural nº340,
Zona Rural no Município de Santa Cruz, Estado Pernambuco,
neste ato representada por Sr. Thalys Manoel da Silva,
brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
112.650.494-75, e da cédula de identidade nº 9.974.619 SSPPE, residente e domiciliado(a) no Município de Santa Cruz,
Estado Pernambuco
VALOR MENSAL R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e
cinqüenta reais)
VALOR TOTAL: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos
reais).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12
(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2021 - Eliane Maria da
Silva Soares - Prefeita Municipal/Ryvalda Rodrigues MacêdoGESTORA DO FMS.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2021-PMSC e PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 023/2021-PMSC. Objeto: prestação de
serviços técnicos especializado de contratação de empresa
especializada do ramo pertinente para prestação de serviços
de implantação, capacitação e gestão de plataforma
tecnológica digital online, do tipo “Sistema de Gestão de
Aprendizagem”, necessários à utilização da rede municipal de
educação de Santa Cruz-PE, atendendo gestores, professores e
estudantes, nas atividades educacionais remotas do ensino
fundamental, em razão da suspensão das atividades escolares
presencias, por conta da Pandemia de COVID 19, durante o ano
letivo de 2021. Resultado de julgamento de Proposta de Preços
e Habilitação: a empresa, FUNDESF - Fundação para o
Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Sociocultural,
Turismo e Ambiental, CNPJ: 40.633.554/0003-02, vencedor no
item (01) do anexo do edital, perfazendo o valor global dos
itens em R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais), do
certame, em razão de ter ficado com menores preços, que foi
definido para o objeto da presente licitação, sala das sessão da
CPL em, 07 de abril de 2021. Juarez G. da Silva Pregoeiro/Presidente da CPL.
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2021-PMSC e PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 023/2021-PMSC: Objeto; para prestação
de serviços técnicos especializado de contratação de empresa
especializada do ramo pertinente para prestação de serviços
de implantação, capacitação e gestão de plataforma
tecnológica digital online, do tipo “Sistema de Gestão de
Aprendizagem”, necessários à utilização da rede municipal de
educação de Santa Cruz-PE, atendendo gestores, professores e
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estudantes, nas atividades educacionais remotas do ensino
fundamental, em razão da suspensão das atividades escolares
presencias, por conta da Pandemia de COVID 19, durante o ano
letivo de 2021, que após o processamento do PREGÃO
(PRESENCIAL)
Nº
011/2021-PMSC
e
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 023/2021-PMSC, comunica-se sua
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de seus objetos da seguinte
maneira: Empresa: a) FUNDESF - Fundação para o
Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Sociocultural,
Turismo e Ambiental, CNPJ: 40.633.554/0003-02, vencedor no
item (01) do anexo do edital, perfazendo o valor global dos
itens em R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos 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 do
certame. 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, 08 de abril de 2021. Juarez
G. da Silva - Presidente da CPL.

educacionais remotas do ensino fundamental, em razão da
suspensão das atividades escolares presencias, por conta da
Pandemia de COVID 19, durante o ano letivo de 2021.
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, conforme edital do PREGÃO
(PRESENCIAL)
Nº
011/2021-PMSC
e
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 023/2021-PMSC
Preços: Os preços estão registrados nos termos das proposta
vencedoras do PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2021-PMSC e
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021-PMSC, Conforme
abaixo.
Empresa Contratada:, FUNDESF - Fundação para o
Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Sociocultural,
Turismo e Ambiental, CNPJ: 40.633.554/0003-02, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Avenida Monsenhor
Ângelo Sampaio, Nº 377, bairro Maria Auxiliadora, na cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o N.º
40.633.554/0001-02, neste ato representada por Sr. Marcelo
Emílio Santos Souza, brasileiro, diretor executivo, portador do
CPF nº 288.216.965-53, RG nº 2279764 SSP/BA, residente e
domiciliado na quadra M, nº09 do Condomínio Country Club Country Club- Juazeiro/BA, vencedora nos itens (01) do edital,
CONTRATO Nº018/2021-PMSC
totalizando o valor global em R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e
trezentos reais) , data de assinatura 09 de abril de 2021. Eliane
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2021-PMSC e PROCESSO Maria da Silva Soares - PREFEITA MUNICIPAL.
ADMINISTRATIVO Nº 023/2021-PMSC.
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