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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº028/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº063/2020 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para à reforma da praça do Povoado de 

Varzinha, interior do Município de Santa Cruz, 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 Nº063/2020, Dispensa de Licitação 

nº028/2020, RATIFICA a declaração de dispensa de licitação para à contratação de empresa para 

execução das obras e serviços de engenharia relativos a reforma da praça do Povoado de Varzinha, 

interior do Município de Santa Cruz, em favor da empresa, K.R.M CONSTRUÇÃO LTDA/ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o N.º 11.188.168/0001-99 com sede/residente 

e domiciliado(a) Rua Melquiades Alves Guimarães nº 060-A, bairro centro na cidade de Santa Cruz - PE, 

neste ato representado pelo Sr. Reginaldo de Souza Macedo, pernambucano, brasileiro, casado 

empresário, portador do CPF nº 033.163.164-27, e da Cédula de Identidade nº 5923325 SSP/PE, 

residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz, 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$ 18.658,71 (dezoito mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e setenta e um 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), 20 de Novembro de 2020. 

 

 

_____________________________ 

Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita Municipal 
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