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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DA PREFEITA
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE)
Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo Nº: 048/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia
para construção de deposito para Horta Comunitária, Situado
na Sede do Município de Santa Cruz, tudo de conformidade
com especificações, planilhas, plantas e orçamentos anexos.
que após o processamento da Dispensa de Licitação Nº
017/2021, comunica-se, nos termos do acordo com o que
determina o artigo 26, caput, da Lei Federal nº8.666/93,
atualizada pelas Leis nº 8.883, de 21.08.94, nº 9.648, de
27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99, atualizado pelo o Decreto nº
9.412/2018, considerando o que consta do Processo
Administrativo
Nº048/2021,
Dispensa
de
Licitação
nº017/2021, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação
para a Contratação de empresa especializada de engenharia
para construção de deposito para Horta Comunitária, Situado
na Sede do Município de Santa Cruz, tudo de conformidade
com especificações, planilhas, plantas e orçamentos anexos.,
em favor da empresa, ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELIME, CNPJ: 38.131.155/0001-30, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 38.131.155/0001-30,
com sede/residente e domiciliado(a) na Avenida Adão
Honorato (AV-02) nº 45, Sala 01, bairro Jardim São Paulo, na
cidade de Petrolina - PE, neste ato representado pelo Sr.
Jefferson Bruno Alves Fonseca Almeida, Pernambucano,

brasileiro, solteiro, empresário, sócio administrador, portador
do CPF nº 098.614.064-33, e da Cédula de Identidade nº
8673567 SDS/PE, residente e domiciliado na cidade de
Petrolina – PE, por ter apresentado a cotação mais econômica
para os serviços, que se analisados à luz do orçamento
estimativo e das demais cotações acostadas, cristalinamente
refletem a proposta mais vantajosa para a Administração
pública, que está no valor global de R$ 28.846,04 (vinte e oito
mil oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).
Santa Cruz, 14 de junho de 2021.
Eliane Maria da Silva Soares - Prefeita Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2021-PMSC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº017/2021. P.L Nº048/2021,
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE. Contratada:
empresa: ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI-ME, CNPJ:
38.131.155/0001-30, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 38.131.155/0001-30, com
sede/residente e domiciliado(a) na Avenida Adão Honorato
(AV-02) nº 45, Sala 01, bairro Jardim São Paulo, na cidade de
Petrolina - PE, neste ato representado pelo Sr. Jefferson Bruno
Alves Fonseca Almeida, Pernambucano, brasileiro, solteiro,
empresário, sócio administrador, portador do CPF nº
098.614.064-33, e da Cédula de Identidade nº 8673567
SDS/PE, residente e domiciliado na cidade de Petrolina – PE.
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia
para construção de deposito para Horta Comunitária, Situado
na Sede do Município de Santa Cruz, tudo de conformidade
com especificações, planilhas, plantas e orçamentos anexos.,
Valor do Orçamento Estimativo R$ 29.737,71 (vinte e nove mil
setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).
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Valor Global Contratado R$ 28.846,04 (vinte e oito mil
oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).-, Prazo
de execução 90(noventa) dias.
Santa Cruz, 14 de junho de 2021.
Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita Municipal.
Processo Administrativo Nº: 049/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia
para reforma do Espaço Educativo - José Henrique da Silva,
Situado na Fazenda Piranha, interior do Município de Santa
Cruz, tudo de conformidade com especificações, planilhas,
plantas e orçamentos anexos, que após o processamento da
Dispensa de Licitação Nº 018/2021, comunica-se, nos termos
do acordo com o que determina o artigo 26, caput, da Lei
Federal nº8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de
21.08.94, nº 9.648, de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99,
atualizado pelo o Decreto nº 9.412/2018, considerando o que
consta do Processo Administrativo Nº049/2021, Dispensa de
Licitação nº018/2021, RATIFICA a declaração de dispensa de
licitação para a contratação de empresa especializada de
engenharia para reforma do Espaço Educativo - José
Henrique da Silva, Situado na Fazenda Piranha, interior do
Município de Santa Cruz, tudo de conformidade com
especificações, planilhas, plantas e orçamentos anexos, em
favor da empresa, ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI-ME,
CNPJ: 38.131.155/0001-30, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 38.131.155/0001-30, com
sede/residente e domiciliado(a) na Avenida Adão Honorato
(AV-02) nº 45, Sala 01, bairro Jardim São Paulo, na cidade de

Petrolina - PE, neste ato representado pelo Sr. Jefferson Bruno
Alves Fonseca Almeida, Pernambucano, brasileiro, solteiro,
empresário, sócio administrador, portador do CPF nº
098.614.064-33, e da Cédula de Identidade nº 8673567
SDS/PE, residente e domiciliado na cidade de Petrolina - PE,
por ter apresentado a cotação mais econômica para os
serviços, que se analisados à luz do orçamento estimativo e
das demais cotações acostadas, cristalinamente refletem a
proposta mais vantajosa para a Administração pública, que
está no valor global de R$ 30.632,76 (trinta mil seis cento e
trinta e dois reais e setenta e seis centavos).:
Santa Cruz, 14 de junho de 2021.
Eliane Maria da Silva Soares - Prefeita Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2021-PMSC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº018/2021. P.L Nº049/2021,
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE. Contratada:
empresa: ROCHA QUIRINO ENGENHARIA EIRELI-ME, CNPJ:
38.131.155/0001-30, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 38.131.155/0001-30, com
sede/residente e domiciliado(a) na Avenida Adão Honorato
(AV-02) nº 45, Sala 01, bairro Jardim São Paulo, na cidade de
Petrolina - PE, neste ato representado pelo Sr. Jefferson Bruno
Alves Fonseca Almeida, Pernambucano, brasileiro, solteiro,
empresário, sócio administrador, portador do CPF nº
098.614.064-33, e da Cédula de Identidade nº 8673567
SDS/PE, residente e domiciliado na cidade de Petrolina – PE.
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia
para reforma do Espaço Educativo - José Henrique da Silva,
Situado na Fazenda Piranha, interior do Município de Santa
Cruz, tudo de conformidade com especificações, planilhas,
plantas e orçamentos anexos.
Valor do Orçamento Estimativo R$ 31.587,78 (trinta e um mil e
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos).

2

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 1.688, Ano 2021 – Quarta-feira, 16 de junho de 2021.
Valor Global Contratado R$ 30.632,76 (trinta mil seis cento e
trinta e dois reais e setenta e seis centavos), Prazo de
execução 90(noventa) dias.
Santa Cruz, 14 de junho de 2021.
Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita Municipal.

MUNICÍPIO SANTA CRUZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/2021-PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Objeto; Eventual fornecimento de gêneros alimentícios, para
elaboração da merenda escolar, com retorno das aulas
presenciais e para compor os Kit’s de merenda escolar para
garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes
da educação da rede Municipal de Ensino, destinado aos
alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino
infantil, creches, pré - escola, Brasil Carinhoso, EJA, com
entrega parcelada, durante o exercício de 2021. Que após o
processamento do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº
010/2021-PMSC e Processo Administrativo nº043/2021PMSC, comunica-se sua HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de
seus objetos da seguinte maneira: Empresas; a) NOVO RUMO
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMENTOS
EIRELI;CNPJ:
12.130.507/0001-49,
vencedora
nos
itens
(03,06,08,09,11,12,13 E 15), Valor global R$ 167.706,00(Cento
e sessenta e sete mil, setecentos e seis reais ), e licitante b)
JOÃO BOSCO ALVES DE SOUZA- ME;CNPJ: 35.337.526/000146 vencedor nos itens,(01 E 04 ), valor global R$ 19.294,00(
dezenove mil e duzentos e noventa e quatro reais), e

licitante, c) LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – EPP;CNPJ:
07.090.642/0001-78 vencedor nos itens, (02,05,10,14,16 E 17),
valor global R$ 184.890,00(Cento e oitenta e quatro mil e
oitocentos e noventa reais) previsto do anexo do edital 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, 14 de junho de 2021. Juarez
G. da Silva - Presidente da CPL.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º049/2021PMSC
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/2021-PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Partes (ORGÃO GERENCIADOR): PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ.
O objeto do fornecimento da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS consiste em eventual fornecimento de gêneros
alimentícios, para elaboração da merenda escolar, com
retorno das aulas presenciais e para compor os Kit’s de
merenda escolar para garantir a segurança alimentar e
nutricional dos estudantes da educação da rede Municipal de
Ensino, destinado aos alunos da rede municipal do ensino
fundamental, ensino infantil, creches, pré - escola, Brasil
Carinhoso, EJA, com entrega parcelada, durante o exercício de
2021
Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura, conforme edital do
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC.
Preços: Os preços estão registrados nos termos das proposta
vencedoras do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº
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010/2021-PMSC e Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Conforme abaixo.
Empresa Contratada: LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – EPP
neste ato representada por Sra. Lucicleide Guimarães Mendes,
brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF nº
052.091.264-04, com sede/residente e domiciliada na Rua José
Gomes Ferreira, Nº 136, bairro centro, na cidade de Santa
Cruz, Estado de Pernambuco ;vencedora nos itens
(02,05,10,14,16 E 17) do anexo edital do certame, totalizando
o valor global R$ 184.890,00 (Cento e oitenta e quatro mil e
oitocentos e noventa reais) data de assinatura 14 de junho de
2021. Eliane Maria da Silva Soares - Prefeita Municipal,
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2021-PMSC
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/2021-PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC: Contratante:
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE. Contratada: empresa:
LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – EPP
neste ato
representada por Sra Lucicleide Guimarães Mendes, brasileira,
casada, comerciante, portadora do CPF nº 052.091.264-04,
com sede/residente e domiciliada na Rua José Gomes Ferreira,
Nº 136, bairro centro, na cidade de Santa Cruz, Estado de
Pernambuco, vencedora nos itens (02,05,10,14,16 E 17 )
OBJETO: Eventual fornecimento de gênero alimentícios, para
elaboração da merenda escolar, com retorno das aulas
presenciais e para compor os Kit’s de merenda escolar para
garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes
da educação da rede Municipal de Ensino, destinado aos
alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino
infantil, creches, pré - escola, Brasil Carinhoso, EJA, com
entrega parcelada, durante o exercício de 2021
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, conforme edital do Pregão Eletrônico

(Registro de Preços) nº 010/PMSC e Processo Administrativo
nº043/2021-PMSC
Valor Global Contratado R$ 184.890,00 (Cento e oitenta e
quatro mil e oitocentos e noventa reais)
Prazo de execução 12(DOZE) meses.
Santa Cruz, 14 de junho de 2021.
Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita Municipal.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º048/2021PMSC
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/2021-PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Partes (ORGÃO GERENCIADOR): PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ.
O objeto do fornecimento da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS consiste em eventual fornecimento de gêneros
alimentícios, para elaboração da merenda escolar, com
retorno das aulas presenciais e para compor os Kit’s de
merenda escolar para garantir a segurança alimentar e
nutricional dos estudantes da educação da rede Municipal de
Ensino, destinado aos alunos da rede municipal do ensino
fundamental, ensino infantil, creches, pré - escola, Brasil
Carinhoso, EJA, com entrega parcelada, durante o exercício de
2021
Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura, conforme edital do
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC.
Preços: Os preços estão registrados nos termos das proposta
vencedoras do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº
010/2021-PMSC e Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Conforme abaixo.
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Empresa Contratada: JOÃO BOSCO ALVES DE SOUZA- ME
vencedora nos itens (01 E 04 ) do anexo edital do certame,
totalizando o valor global R$19.294,00( dezenove mil e
duzentos e noventa e quatro reais), data de assinatura 14 de
junho de 2021. Eliane Maria da Silva Soares - Prefeita
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2021-PMSC
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/2021-PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC: Contratante:
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE. Contratada: empresa: JOÃO
BOSCO ALVES DE SOUZA- ME neste ato representada por Sra
João Bosco de Souza, brasileiro , casado, regime parcial de
bens, portador do CPF sob o n° 598.896.754-04, n° do RG:
3.394.244 SSD-PE, vencedora nos itens (01 E 04) OBJETO:
Eventual fornecimento de gênero alimentícios, para
elaboração da merenda escolar, com retorno das aulas
presenciais e para compor os Kit’s de merenda escolar para
garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes
da educação da rede Municipal de Ensino, destinado aos
alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino
infantil, creches, pré - escola, Brasil Carinhoso, EJA, com
entrega parcelada, durante o exercício de 2021
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, conforme edital do Pregão Eletrônico
(Registro de Preços) nº 010/PMSC e Processo Administrativo
nº043/2021-PMSC
Valor Global Contratado R$ 19.294,00( dezenove mil e
duzentos e noventa e quatro reais)
Prazo de execução 12(DOZE) meses.
Santa Cruz, 14 de junho de 2021.
Eliane Maria da Silva Soares
Prefeita Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º050/2021PMSC
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/2021-PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Partes (ORGÃO GERENCIADOR): PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ
O objeto do fornecimento da presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS consiste em eventual fornecimento de gêneros
alimentícios, para elaboração da merenda escolar, com
retorno das aulas presenciais e para compor os Kit’s de
merenda escolar para garantir a segurança alimentar e
nutricional dos estudantes da educação da rede Municipal de
Ensino, destinado aos alunos da rede municipal do ensino
fundamental, ensino infantil, creches, pré - escola, Brasil
Carinhoso, EJA, com entrega parcelada, durante o exercício de
2021.
Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze)
meses, contados a partir de sua assinatura, conforme edital do
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 010/PMSC e
Processo Administrativo nº043/2021-PMSC.
Preços: Os preços estão registrados nos termos das proposta
vencedoras do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº
010/2021-PMSC e Processo Administrativo nº043/2021-PMSC
Conforme abaixo.
Empresa Contratada: NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, vencedora nos itens (03,06,08,09,11,12,13
E 15) do anexo edital do certame, totalizando o valor global
R$167.706,00(Cento e sessenta e sete mil, setecentos e seis
reais )data de assinatura 14 de junho de 2021. Eliane Maria da
Silva Soares - Prefeita Municipal
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