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Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

SÃO VALENTIM 

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 

Cep: 99.640-000 – Centro - São Valentim/RS 

Fones: (54) 3373-1206 / 3373-1224     CNPJ: 87.613.378/0001-49 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018. 
 

O município de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, com 

fundamento legal no Artigo 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações, expede o presente ato, de dispensa de procedimento licitatório. 

 

Objeto: Contratação de empresa para a realização de projeto técnico de 

engenharia rodoviária para pavimentação asfáltica da via principal localizada no 

povoado São João em nosso município, com a área aproximada de 1.720m², 

conforme projeto planialtimétrico em anexo, compreendendo os serviços de projeto 

geométrico, projeto de drenagem, projeto de pavimentação, projeto de sinalização, 

passeios e acessibilidade, memorial descritivo, memória de cálculo, planilhas 

quantitativas e financeiras, sendo os mesmos conforme tabela sinapi e/ou sicro, e 

em atendimento as normas vigentes. 

O objeto da dispensa será com entrega imediata, e o prazo de vigência do contrato 

será até dezembro do ano de 2019, a contar de sua assinatura, conforme proposta 

Siconv nº 033352/2018, cadastrada no Ministério das Cidades e em conformidade 

com o solicitado pela GIGOV/PF. 

 

Empresa: DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

97.371.389/0001-13, com sede na Rua Diomedes Davi, nº 135-D, Bairro 

Universitário, na cidade de Chapecó/SC, CEP 89814-320, no valor global de R$ 

7.080,00 (sete mil e oitenta reais). O pagamento será realizado até o dia dez do 

mês subseqüente a entrega do projeto, mediante apresentação da nota fiscal, 

deduzidos os tributos legais. 
 

  
 

São Valentim, 10 de Agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA 
Prefeito de São Valentim 

 
ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM EXAMINADOS 
E APROVADOS PELO PROCURADOR DO MUNICIPIO. 

 
 
 
MÁRCIO CANTELLI COMINETTI 
Procurador do Município - OAB/RS nº 75.483 


