
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
Pregão Eletrônico  (Registro de Preços) nº 015/2022- PMSC e 
Processo Administrativo nº 038/2022- PMSC 
Objeto; do fornecimento do presente CONTRATO, Contratação de 
Empresa(s) do ramo pertinente para locação de máquina do tipo 
retroescavadeira de pneus traçada 4x4, (locação com operador) 
para execução de horas/maquinas para construção, limpeza e 
recuperação de barreiros, açudes e barragens, abertura de 
cacimbas, e estradas vicinais no municipio de Santa Cruz, durante 
12(doze) meses, Que após o processamento do Pregão Eletrônico  
(Registro de Preços) nº 015/2022-PMSC e Processo Administrativo 
nº038/2022-PMSC, comunica-se sua HOMOLOGAÇÃO e 
ADJUDICAÇÃO de seus objetos da seguinte maneira: Empresas; a) 
OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-ME vencedora no item (01), Valor global  R$ 258.000,00 
(duzentos e cinquenta e oito mil 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, 18 de janeiro  de 2022. Juarez G. da Silva - 
Presidente da CPL. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2022-PMSC 
 
 Pregão Eletrônico  (Registro de Preços) nº 015/2022-PMSC e 
Processo Administrativo nº038/2022-PMSC: Contratante: 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE. Contratada: empresa OPA 
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o 
N.º: 24.526.759/0001-70,com sede/residente e domiciliado(a) com 
sede na Rua Vereador Antonio Bráz nº997, bairro Limoeiro, na 
cidade de Juazeiro do Norte – CE, neste ato representado pelo Sr. 
sócio administrador o Sr. Neurivan Monteiro de Oliveira, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador(a) da cédula de identidade n° 
2001034031293 SSP-DC-CE e do CPF n° 478.117.813-87, residente e 
domiciliado na cidade de Juazeiro do Norte – Ceará, vencedora no 
item (01) OBJETO: Constitui o objeto deste contrato, Contratação 
de Empresa(s) do ramo pertinente para locação de máquina do tipo 
retroescavadeira de pneus traçada 4x4, (locação com operador) 
para execução de horas/maquinas para construção, limpeza e 
recuperação de barreiros, açudes e barragens, abertura de 
cacimbas, e estradas vicinais no 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 
Eletrônico (Registro de Preços) nº 015/PMSC e Processo 
Administrativo nº038/2022-PMSC . Valor Global Contratado  R$ 
258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais) 
 

Prazo de execução 12(DOZE) meses. 
Santa Cruz, 04 de outubro de 2022. 

Eliane Maria da Silva Soares 
Prefeita Municipal. 

 


