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Ubatã– Bahia, 01 de Julho de 2021.

RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDOas novas requisições identificadas, demandando conteúdos e investimentos
que contribuem para a socialização de conhecimento e práticas que efetivamente qualifiquem os
serviços e desenvolva a capacidade de gestão dos estados e municípios, devidamente
fundamentada no processo administrativo nº 236/2021;
CONSIDERANDOas disposições previstas na Lei nº 8.666/93, especificamente no inciso II do art.
25;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da Comissão Permanente de licitação registrada no
Termo de Inexigibilidade nº 010/2021;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do Processo
Administrativouso mencionado;
CONSIDERANDO, por fim, o parecer da Procuradoria Jurídica do município opinando
favoravelmente à contração dos serviços por inexigibilidade de licitação;
RESOLVE:
RATIFICARo processo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2020, acolhendo o parecer jurídico para que surta
os seus jurídicos e legais efeitos ao tempo em que encaminho o mesmo para que seja formalizada a
contratação de empresa especializada para elaboração de diagnostico institucional para identificação das
demandas técnicas da equipe de atuação no SUAS; treinamento modular de equipe; monitoramento e
supervisão técnica e suporte e apoio técnicos para instalação e acompanhamento de uma central de
acompanhamento das vulnerabilidades sociais, com a empresa MANOELITA PINHO& ASSOCIADOS LTDA.
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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