
 

 

 

  
 

 

RESOLUÇÃO GP/DCL Nº 036/2019, DE 15 DE JULHO DE 2019. 
 
 

DETERMINA A ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 
ADJUDICAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS, POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
 

 
ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS, Prefeito Municipal de SANTO ANTÔNIO DO 

PLANALTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas legais atribuições, 
 

 RESOLVE: 
               

 Fica determinada a abertura dos procedimentos necessários, a cargo da Comissão 
Permanente de Licitações – CPL, para a contratação direta, mediante dispensa de licitação 
com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, artigo 24, inciso II. 

Será elaborada minuta do futuro contrato, para submeter à empresa interessada, a 
fim de que verifique se aceita contratar nos termos propostos. 

A comissão Permanente de Licitações colherá documentos para cadastro, a fim de 
verificar se a empresa atende os requisitos de habilitação para contratar com o poder 
público, entre outros: Certidão Negativa do FGTS; certidão negativa de tributos municipais, 

cópia do Contrato Social da Empresa. 
Oficiará no procedimento a Consultoria Jurídica e a contratação se fará após a 

homologação, à vista das demais prestações e atos assinalados. 
 
OBJETO: Serviços de mão de obra para a construção dos Baheiros/Vestiários do Parque de 
Rodeios Municipal. Os serviços consistem em: serviços preliminares: limpeza do terreno, 
escavações manuais; instalação e locação da obra; infraestrutura ou Fundações: Micro 
Estaca (concreto armado preparado in loco); pilares, amarrações, vergas e contravergas 
(formas de madeira, corte e dobra de ferragens e concreto preparado in loco); alvenaria: 
assentamento de tijolo cerâmico; impermeabilizações (áreas consideradas molhadas); 
cobertura: madeiramento, telha de fibrocimento, forro PVC; esquadrias: janelas de alumínio, 
portas externas; revestimentos de Paredes: Externo: Chapisco, emboço e reboco, Interno: 
Cerâmica (1,20 de altura e restante com chapisco, emboço e reboco); limpezas. OBS: 
Instalações hidráulicas (água fria e esgoto), louças sanitárias, piso, contra piso e 
assentamento de revestimento cerâmico no chão não estão inclusos nos serviços. 
 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS, EM 15 DE JULHO DE 2019. 
 
 
 

ELIO GILBERTO LUZ DE FREITAS 
Prefeito Municipal 

     
 
 
              Registre-se e publique-se 
                       no Painel Municipal 
 
 
 
                 DANIELA ERIG SURKAMP               
                    Assessora de Gabinete 

                
                                               


