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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

(Contratação de empresa para desempenhar atividades remotas recreativas e de 

oficinas junto ao CRAS para beneficiários PBF, BPC e pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, sendo um grupo com crianças e adolescentes no 

turno da manhã, um grupo de crianças, adolescentes e pessoas com necessidade 

especiais no turno da tarde e outro grupo no turno da tarde para Beneficiários do 

Programa Bolsa Família (titular), totalizando carga horária de 12 (doze) horas semanais). 
 
 De acordo com o juízo da Comissão Permanente de Licitações-CPL, e com todos 
os documentos que fazem parte do Processo Administrativo 017/2020, de Dispensa de 

Licitação nº 010/2021, de 12 de abril de 2021, cujo objeto é a contratação da Empresa ILOIDE 

IARA CAMARGO – IARA ARTES, empresa com sede na cidade de Santo Antônio do 
Planalto/RS, sito á Rua Helmuth Kirinus, nº 265, Bairro Centro, portadora do CNPJ nº CNPJ: 
29.739.902/0001-26, para Contratação de empresa para Prestação de serviços desempenhar 
atividades recreativas e de oficinas junto ao CRAS, no valor de R$ 778,48 (setecentos e 
setenta e oito reais com quarenta e oito centavos) mensais, perfazendo o total de R$ 6.617,08 
(seis mil seiscentos e dezessete reais com oito centavos), e tendo em vista o teor do parecer 
jurídico exarado pela consultoria, favorável a legalidade do procedimento, homologo e faço 
minha, a decisão da CPL, determinando a contratação direta, por dispensa de licitação. 
 
 
 

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO/RS, 12 DE ABRIL DE 2021. 
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ÉLIO GILBERTO LUZ DE FREITAS 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 
        
 


