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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

(Contratação de empresa para serviços de auxílio de 70,00 m
2
 de mão de obra na 

construção de uma residência para Sra. Simone Freitas de Anhaia devido ao sinistro 

ocorrido no dia 04 de julho de 2019, auxílio esse aprovado na ata 007/2019 do Conselho 

Municipal de Assistência Social e de acordo com a Lei Municipal 643/2003 que cria o 

Fundo Municipal da Habitação e dá outras providências, conforme ofício 057/2019 e ata 

do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS.) 
 
 De acordo com o juízo da Comissão Permanente de Licitações-CPL, e com todos 
os documentos que fazem parte do Processo Administrativo 048/2019, de Dispensa de 
Licitação nº 019/2019, de 12 de setembro de 2019, cujo objeto é a contratação da Empresa 

CONSTRUTORA SCHAEFFER, empresa com sede na cidade de Santo Antônio do 
Planalto/RS, sito a Rua Alfonso Vergutz, s/nº, Bairro Centro, portadora do CNPJ nº 
24.403.167/0001-61, para contratação de empresa para serviços de auxílio de 70,00 m

2
 de 

mão de obra na construção de uma residência para Sra. Simone Freitas de Anhaia devido ao 
sinistro ocorrido no dia 04 de julho de 2019, no valor de R$ 17.395,00 (dezessete mil trezentos 
e noventa e cinco reais), e tendo em vista o teor do parecer jurídico exarado pela consultoria, 
favorável a legalidade do procedimento, homologo e faço minha, a decisão da CPL, 
determinando a contratação direta, por dispensa de licitação. 
 
 
 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS, 12 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 

______________________________ 

ÉLIO GILBERTO LUZ DE FREITAS 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 
        
 


