
 

C.N.P.J. nº 24.301.475/0001-86 
Av. 03 maio, nº276 – Centro, Santa Cruz 

CEP.: 56.215-000 – Santa Cruz-PE 
Fone/Fax: (87) 3874-8134 /8175 /8156 

E-mail: pmsc_pe@hotmail.com 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004/2020 

 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada de engenharia para a continuação dos serviços de 

reforma da escola Pedro Cirino da Silva, Situado na Vila São Francisco, Município de Santa Cruz 

(PE), tudo em conformidade com as especificações, planilhas, plantas e orçamentos anexos. 

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

A Prefeita do Município de Santa Cruz, no uso de suas atribuições legais, e de 

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, ainda, com base no Decreto nº 

9.412/2018, considerando o que consta do Processo Administrativo Nº004/2020, Dispensa de 

Licitação nº001/2020, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação para à contratação 

de empresa para execução das obras e serviços de engenharia relativos à reforma da 

escola Pedro Cirino da Silva, Situado na Vila São Francisco, Município de Santa Cruz 

(PE), em favor da empresa, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º 23.246.832/0001-98, com sede/residente e 

domiciliado(a) Rua Odilon Gomes nº 45, bairro centro na cidade de Juazeiro do Norte - CE, neste 

ato representado pelo Sr. José Wilson dos S. Araújo, brasileiro, casado, empresário, portador do 

CPF nº 810.919.583-00, e da Cédula de Identidade nº 96029527427 SSP/CE, residente e 

domiciliado na cidade de Juazeiro do Norte - CE. Perfazendo o valor global R$ 25.331,08 (vinte e 

cinco mil e trezentos e trinta e um reais e oito centavos). 

 

Determino que se proceda à confecção do competente contrato e publicação do 

devido extrato, juntamente com este termo de ratificação, nos termos legais. 

 

 

Santa Cruz (PE), 21 de janeiro de 2020. 

 

 
_____________________________ 

Eliane Maria da Silva Soares 
Prefeita Municipal 


