
  
 

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 1.571, Ano 2020 – Segunda-feira, 21 de setembro de 2020. 

1 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia 
para à reposição, restauração de tapa buraco em 
pavimentação de pedra paralelepípedo granítica em diversas 
ruas na Sede do Município de Santa Cruz (PE), tudo em 
conformidade com as especificações, planilhas, plantas e 
orçamentos anexos, que após o processamento da Dispensa 
de Licitação Nº 025/2020, 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 Nº055/2020, Dispensa de Licitação 
nº025/2020, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação 
para a contratação de empresa para execução das obras e 
serviços de engenharia relativos à reposição, restauração de 
tapa buraco em pavimentação de pedra paralelepípedo 
granítica em diversas ruas na Sede do Município de Santa 
Cruz (PE), em favor da empresa, OPA CONSTRUÇÕES, 
TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME:, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
24.526.759/0001-70, com sede na Rua Vereador Antonio Bráz 
nº997, bairro Limoeiro, na cidade de Juazeiro do Norte - CE, 
CEP: 63.030.090, neste ato representada pelo sócio 
administrador o Sr. Neurivan Monteiro de Oliveira, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador(a) da cédula de identidade n° 
2001034031293 SSPDC CE e do CPF n° 478.117.813-87, 
residente e domiciliado na cidade de Juazeiro do Norte - 
Ceará, 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$ 29.974,44  (vinte e nove mil e 

novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro 
centavos): 

Santa Cruz, 18 de Setembro de 2020. 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2020-PMSC 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº025/2020. P.L Nº055/2020, 
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE. Contratada: 
empresa. OPA CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME:, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.526.759/0001-70, com sede 
na Rua Vereador Antonio Bráz nº997, bairro Limoeiro, na 
cidade de Juazeiro do Norte - CE, CEP: 63.030.090, neste ato 
representada pelo sócio administrador o Sr. Neurivan 
Monteiro de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador(a) da cédula de identidade n° 2001034031293 SSPDC 
CE e do CPF n° 478.117.813-87, residente e domiciliado na 
cidade de Juazeiro do Norte - Ceará. 
OBJETO: contratação de empresa especializada de engenharia 
para à reposição, restauração de tapa buraco em 
pavimentação de pedra paralelepípedo granítica em diversas 
ruas na Sede do Município de Santa Cruz (PE). 
Valor do Orçamento Estimativo R$ 30.287,62 (trinta mil e 
duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) 
Valor Global Contratado R$ 29.974,44  (vinte e nove mil e 
novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro 
centavos), Prazo de execução 90(noventa) dias. 

Santa Cruz, 18 de Setembro de 2020. 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal. 
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