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Itapitanga

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de assessoria e consultoria
técnica em gestão de convênios, prestação de contas, acompanhamento dos
projetos, e monitoramento dos diversos sistemas dos órgãos do Governo
Federal e Estadual, tendo em vista serem essenciais;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação registrada
no Termo de Inexigibilidade nº 003/2022;
CONSIDERANDO o parecer emitido pela Assessoria Jurídica deste município,
opinando favoravelmente pela contratação por inexigibilidade de licitação,
atendendo os requisitos previstos no art. 25, II c/c art. 13, III e VI da Lei n°
8.666/93;
CONSIDERANDO que o preço cobrado pela empresa, é compatível com a
complexidade dos serviços;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
processo Administrativo nº 034/2022;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada obedece aos
princípios da economicidade, eficiência e primazia do interesse público sobre o
privado.
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2022, nos
termos do art. 26 da Lei 8.666/93, que tem por objeto a assessoria e
consultoria técnica em gestão de convênios, prestação de contas,
acompanhamento dos projetos, e monitoramento dos diversos sistemas dos
órgãos do Governo Federal e Estadual, com fundamento no art. 25, II c/c art.
13, III e IV da Lei n° 8.666/93, ao tempo que encaminho o mesmo para que
seja formalizado o contrato administrativo com a empresa Eliezer Oliveira de
Jesus, com o valor mensal de R$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Itapitanga - Bahia, 02 de fevereiro de 2022.
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