
 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Dispensa de Licitação nº: 039/2022 

 

Afigurando-me que o processo de  contratação direta mediante  dispensa  de licitação mencionado  em 

epigrafe se encontra regularmente desenvolvida dentro dos parâmetros legais, está em ordem e não há 

impugnações ou recursos pendentes de julgamento e, restando ainda presente o interesse na 

contratação/compra que deu ensejo à instauração do processo, RATIFICO o procedimento de que se 

cogita em favor da pessoa abaixo indicada: 

 

ESPÓLIO DE FRANCISCO MEYER, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade sob 

nº 3/R 1.396.657, expedida pela SSPI/SC, inscrito no CPF sob n.457.395.019-20, neste ato 

representado pela  viúva  OLGA MEYER, brasileira, viúva, aposentada, portadora da cédula de 

identidade n. 3/R 1.727.213, expedida pela SSI/SC, inscrita no CPF sob n.657.274.799-91, residente e 

domiciliada na Estrada  Geral Rio Simão, localidade de  Rio Ada, s/ nº, em Rio dos Cedros/SC,  

casada com o falecido cujos bens  esta a  inventariar pelo  regime  da  comunhão de  bens 

anteriormente a  Lei 6.515/77 e  pelos   herdeiros(as) e  suas  respectivas  esposas(maridos), 

WENDELIN MEYER, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade  nº 2.021.577-0, 

expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº571.743.349-20 e ROSALIA MARQUARDT MEYER, 

brasileira,  agricultora,  portadora da  cédula de  identidade  nº 3/C 3.278.247, expedida  pela  

SSP/SC,  inscrita no  CPF  sob nº907.706.689-68, casados  pelo  regime  da  comunhão parcial de  

bens,   residentes  e  domiciliados na Estrada  Geral Rio Simão, localidade de  Rio Ada, s/ nº, em Rio 

dos Cedros/SC; ADA MEYER ZANGHELINI, brasileira, aposentada, portadora da cédula  de  

identidade  nº 3.688.569, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº031.128.159-12 residente  e  

domiciliada na  rua  Christina  A  Pereira, nº881,  Bairro  São Luis, Em Jaraguá  do Sul,  Estado de  

Santa  Catarina; EDELTRAUTH MEYER KLEINSCHMIDT, brasileira, aposentada, portadora da 

cédula de  identidade  nº 1.982.379-7, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 023.826.089-51 e  

REINALDO KLEINSCHMIDT, brasileiro,  aposentado,  portador da  cédula de  identidade  

nº759.097-0, expedida  pela  SSP/SC,  inscrito no  CPF  sob nº311.588.709-49, casados  pelo  regime  

da  comunhão universal de  bens,   residentes  e  domiciliados na  rua  Marisa Regiana Langa, nº65,  

Bairro  Rio Cerro, em Jaraguá  do Sul,  Estado de  Santa  Catarina; URSULA MEYER 

DALCANALE, brasileira, aposentada, portadora da cédula de identidade  nº 1.489.641-9, expedida 

pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº674.087.299-68 e SILVINO LUIZ DALCANALLE, brasileiro,  

agricultor,  portador da  cédula de  identidade  nº796.725, expedida  pela  SSP/SC,  inscrito no  CPF  

sob nº400.191.799-87, casados  pelo  regime  da  comunhão de  bens,   residentes  e  domiciliados na  

Estrada Geral  Rio Ada, s/nº,  na localidade  de  Rio  Ada, em Rio dos  Cedros,  Estado de  Santa  

Catarina; ONDA MAIER ITTNER, brasileira, agricultora, portadora da cédula de identidade  nº 

4.682.146-5, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº035.703.949-13 e VENDELIN ITTNER, 

brasileiro,  agricultor,  portador da  cédula de  identidade  nº887.576-6, expedida  pela  SSP/SC,  

inscrito no  CPF  sob nº419.697.409-06, casados  pelo  regime  da  comunhão universal de  bens,   

residentes  e  domiciliados na  Estrada Geral  Cedro Alto, s/nº,  na localidade  de  Cedro Alto, em Rio 

dos  Cedros,  Estado de  Santa  Catarina. 

 

 

Lote: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA  EXTRAÇÃO MINERAL  PARA  APLICAÇÃO EM 

OBRAS PÚBLICAS 

 

 



 
 

 
Item Quantidade Unidade Objeto  Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 02,00 SEMESTRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA  

EXTRAÇÃO MINERAL  PARA  

APLICAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS 
 

R$ 3.323,94 R$ 6.647,88 

TOTAL R$ 6.647,88 

 

 

Os serviços homologados deverão ser  prestados  e  contratados conforme o artigo 9º da  Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002 combinado  com o  artigo 62 da  Lei nº   8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

que cada  ordem de  compra  vale  como  contrato. 

As  razões  de  preço  e  escolha do imóvel  foram  justificadas  pelo órgão  requisitante. 

Os  serviços  a  serem  contratados deverão observar  criteriosamente  todo o contido na  requisição e  

nos  demais  atos  integrantes  do presente  processo  administrativo de  contratação  direta. 

 

Rio dos Cedros/SC, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

JORGE LUIZ STOLF 

Prefeito de Rio dos Cedros 


