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Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga publica:

x Aviso de Ratificação e Homologação da Inexigibilidade nº 06INX/2021 - Objeto: Atine sobre a prestação de serviços técnico
especializados de consultoria e assessoria jurídica em direito público no
âmbito do Município, compreendendo a análise de processos, recursos,
impugnações e elaboração de pareceres em processos licitatórios e
contratos administrativos, acordos convênios, bem como resposta a
consultas, orientação jurídica preventivas e corretivas no âmbito do
Município.
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AVISO DE RATIFICACAO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE nº 06-INX/2021

O Município de Ibirapitanga, Estado da Bahia, torna público que considerando o cumprimento dos
requisitos previstos no Art. 25 da Lei nº 8.666/93; e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o
qual foi submetido a exame e aprovação da Procuradoria Jurídica, que emitiu parecer favorável,
RATIFICO e HOMOLOGO em 03/05/2021, a Inexigibilidade de Licitação nº06/2021, cujo objeto atine
sobre a prestação de serviços técnico especializados de consultoria e assessoria jurídica em direito
público no âmbito do Município, compreendendo a análise de processos, recursos, impugnações e
elaboração de pareceres em processos licitatórios e contratos administrativos, acordos convênios, bem
como resposta a consultas, orientação jurídica preventivas e corretivas no âmbito do Município, em
favor da Pessoa Jurídica MACHADO E ALEXANDRINO ADVOGADOS E CONSULTORES
ASSOCIADOS – CNPJ:07.600.078/0001-96. O valor dos serviços contratados com valor global de
R$180.000,00 (centro e oitenta mil reais), divididos em 12 parcelas de R$15.000,00 (quinze mil reais),
tendo como fundamento a Lei Nº 14.039/20, combinando com o Art. 25 Inciso II, e Art.13, Inciso III da
Lei Federal Nº 8666/93. Ibirapitanga - Bahia, 03 de maio de 2021. JUNILSON BATISTA GOMES Prefeito Municipal
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