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Processo Administrativo nº 017/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022
RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade da realização dos cursos que visa à capacitação dos
Servidores Municipais;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação registrada no Termo
de Inexigibilidade nº 007/2022 e parecer jurídico exarado pela Procuradoria.
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do processo
Administrativo nº 017/2022;
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 007/2022, acolhendo o parecer jurídico para
que surta os seus jurídicos e legais efeitos ao tempo e encaminho o mesmo para que seja formalizado
o contrato administrativo para contratação de 03 (Três) matrículas no curso de licitações e contratos
administrativos, pela nova lei de licitações e contratos – com “ formação em agente de
contratação” , com a empresa FUNDACEM – FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES, pelo valor global de R$
8.797,50 (Oito mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Ubatã - Bahia, 21 de Fevereiro de 2022.
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