Serviço Público Municipal

Prefeitura Municipal de Ubatã
Estado da Bahia
CNPJ 14.235.253/0001-59
Ubatã – Bahia, 04 de Março de 2019.

RATIFICAÇÃO
A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, cujo objeto é exatamente a
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
iniciado em 05/02/2019, foi suspenso, para análise de atendimento das Propostas de
Preços das empresas classificadas para fase de lances, em virtude da apresentação
de valores significativamente abaixo dos valores de referência da Administração;
CONSIDERANDO a urgência quanto ao transporte escolar devido ao início do ano
letivo, se faz necessária a contratação do objeto precitado;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação emergencial dos Serviços de
Locação de Veículos para o Transporte Escolar, de acordo Decreto 336/2019, por
tratar-se de serviço essencial para manutenção das atividades escolares do
município;
CONSIDERANDO a não existência de veículos escolares próprios em quantidade
suficiente para cobertura dos serviços em todo o município;
CONSIDERANDO a prerrogativa legal extraída do inciso IV do Art. 24 da Lei
8.666/93;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados no Processo Administrativo nº
103/2019;
CONSIDERANDO, por fim, o parecer da Procuradoria Jurídica do município
opinando favoravelmente à contração dos serviços por dispensa de licitação;
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Dispensa de Licitação nº 055/2019, acolhendo o parecer jurídico
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ao tempo em que encaminho o mesmo para
que seja formalizado o contrato administrativo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL
REFERENTE À ROTA: 10 – DOIS IRMÃOS DA MATA X FAZENDA OURO VERDE X ESCOLA
RUI BARBOSA, com fulcro no ART.24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93, tendo como
CONTRATADO a empresa ODILENE NOBERTO CALÓ 06771635686.
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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