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Prefeitura Municipal de
Pedro Alexandre publica:
• Ratificação Processo de Inexigibilidade Nº 006/2021 - Allan Lima
Sociedade Individual de Advocacia
• Resultado do Processo Licitatório Inexigibilidade Nº 006/2021 - Allan
Lima Sociedade Individual de Advocacia
• Extrato do Contrato Nº 007/2021 - Allan Lima Sociedade Individual de
Advocacia

Gestor - Yuri Cesar de Andrade Menezes / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Coronel Joao Maria de Carvalho, n° 238 - Pedro Alexandre - BA
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Pedro Alexandre

Inexigibilidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA
Comissão Permanente de Licitação
PROCESSO DE INEXGIBILIDADE
Reconheço e Ratifico, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, bem como do Parecer Jurídico
emitido pelo Secretario Jurídico Municipal, incluso nos autos e de todo conteúdo constante no Processo
Administrativo nº007/2021, a Inexibilidade nº006/2021, que tem por finalidade a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria referentes a assuntos que envolvam direito
administrativo e tributário, compreendendo, para tanto, o levantamento e avaliação de documentos pertinentes ao
setor de pessoal, viabilizar a aplicação das normas pertinentes a Lei de Responsabilidade Fiscal; elaboração de
pareceres jurídicos referentes a assuntos que envolvam matérias de licitações e contratos administrativos; bem como
atuação em demandas judiciais que envolvam a matéria trabalhista com tramitação no 2º Grau de Jurisdição para o
Município de Pedro Alexandre - BA, Através da Empresa: ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.322.182/0001-00, com sede à Avenida Luiz Viana
Filho nº 6462, CJ.Manhattan Square Edf. Wal Street East, sala 1104 a 1105, Paralela - Salvador/BA. Por 12(doze)
meses, pelo valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Yuri Cesar de Andrade Menezes. Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE -BA.
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO:
Inexibilidade nº 006/2021
O MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE torna público o resultado do Processo Administrativo nº 007/2021
modalidade Inexibilidade nº 006/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria e assessoria referentes a assuntos que envolvam direito administrativo e tributário,
compreendendo, para tanto, o levantamento e avaliação de documentos pertinentes ao setor de pessoal, viabilizar
a aplicação das normas pertinentes a Lei de Responsabilidade Fiscal; elaboração de pareceres jurídicos referentes a
assuntos que envolvam matérias de licitações e contratos administrativos; bem como atuação em demandas
judiciais que envolvam a matéria trabalhista com tramitação no 2º Grau de Jurisdição para o Município de Pedro
Alexandre - BA. LICITANTE VENCEDORA: ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ-MF
nº 26.322.182/0001-00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE- BA.
Comissão Permanente de Licitação
Extrato do Contrato:
Contrato nº 007/2021, Contratada: ALLAN LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Objeto: A contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria referentes a assuntos que
envolvam direito administrativo e tributário, compreendendo, para tanto, o levantamento e avaliação de
documentos pertinentes ao setor de pessoal, viabilizar a aplicação das normas pertinentes a Lei de
Responsabilidade Fiscal; elaboração de pareceres jurídicos referentes a assuntos que envolvam matérias de
licitações e contratos administrativos; bem como atuação em demandas judiciais que envolvam a matéria
trabalhista com tramitação no 2º Grau de Jurisdição para o Município de Pedro Alexandre - BA, no valor global de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
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