
 

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 

 

Santa Cruz (PE), 19 de Outubro de 2022. 

 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

Da: Prefeita do Município de Santa Cruz 

Para: Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

   Autorizo essa Comissão Permanente de Licitação a realizar licitação na 

modalidade mais apropriada, para Contratação de empresa especializada de 

engenharia para recuperação, reposição de pavimentação em pedra paralelepípedo 

granítica (Tapa buraco), em diversas ruas, Situado na Sede do Município de Santa 

Cruz, tudo de conformidade com especificações, planilhas, plantas e orçamentos 

anexos. 

 

Sem mais para o momento; 

Atenciosamente 

 

 

_____________________________ 
Eliane Maria da Silva Soares 

Prefeita do Município 
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Santa Cruz (PE), 19 de Outubro de 2022. 

 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA/2021 

 

 

Da: Secretária de Obras e Serviços Urbanos do Município 

Para: Gabinete da Prefeita Municipal 

 

 

Senhora Prefeita, 

 

 

   Vimos solicitar a autoridade competente a realizar licitação na modalidade 

mais apropriada, para Contratação de empresa especializada de engenharia para 

recuperação, reposição de pavimentação em pedra paralelepípedo granítica (Tapa 

buraco), em diversas ruas, Situado na Sede do Município de Santa Cruz, tudo de 

conformidade com especificações, planilhas, plantas e orçamentos anexos. 

 
Sem mais para o momento; 

Atenciosamente 

 
 

 
 

__________________________________ 
Francisco Tavares Pereira 

Secretario de Obras e Serviços urbanos 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022 

LICITAÇÃO TIPO DISPENSA Nº009/2022 

 

 

 

 Aos 19 (dezenove) dias do mês de Outubro do corrente ano de 2022 (dois mil e 

vinte e dois), faço a autuação e registro no livro apropriado do presente Processo 

Administrativo, que vai registrado com o nº 045/2022-PMSC, Dispensa nº 009/2022-

PMSC, tendo como finalidade e objeto à Contratação de empresa especializada de 

engenharia para recuperação, reposição de pavimentação em pedra paralelepípedo 

granítica (Tapa buraco), em diversas ruas, Situado na Sede do Município de Santa 

Cruz. 

 Para as despesas decorrentes da presente licitação agora instalada, serão 

despendidos recursos cuja dotação orçamentária no orçamento em vigor do Município 

é a seguinte: Programa Atividade 041.122.0002.2005 

Elemento de Despesa 44.90.51.00 Obras e Instalações 

 

 O presente termo de autuação foi lavrado por mim, JUAREZ GUIMARÃES DA 

SILVA, membro da Comissão Permanente de Licitação, que o digitei, bem como lanço 

minha assinatura ao final, juntamente com os outros membros componentes da 

referida comissão. 

 

__________________________ 
Juarez Guimarães da Silva 

Presidente da CPL 
 
 
 

_____________________________                   _____________________________ 
Membro da CPL                                                                  Membro da CPL 

 
 
 

__________________________________ 
Membro da CPL 
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Comunicação Interna/2022. 

 

 

Santa Cruz (PE), 19 de Outubro de 2022. 

 

 

Da: CPL 

Para: Assessoria Jurídica 

 

 

Senhor Assessor, 

 

 

 Vimos, por meio da presente, lhe solicitar a emissão de um parecer acerca da 

possibilidade do Município vir proceder com à Contratação de empresa especializada de 

engenharia para recuperação, reposição de pavimentação em pedra paralelepípedo 

granítica (Tapa buraco), em diversas ruas, Situado na Sede do Município de Santa Cruz 

 

Saudações. 

 

 

_____________________________ 
Juarez Guimarães da Silva 

Presidente da CPL 
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