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Prefeitura Municipal de
Ubatã publica:
• Ratificação processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2019 Empresa AF Consultoria e Assessoria em Gestão Pública EIRELI.
• Ratificação processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2019 Empresa ESADI – Empresa de Serviços Administrativos de Ituberá LTDA.
• Ratificação processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019 empresa Harrison Leite Advogados Associados - ME.
• Ratificação processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2018 Empresa Wildberger & Matos Advogados.

Gestor - Simeia Queiroz De Souza Felix / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Lauro de Freitas, nº 199 - Centro
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Ubatã – Bahia, 07 de Janeiro de 2019.

RATIFICAÇÃO

A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa para prestar os
serviços de consultoria e assessoria em contabilidade e execução orçamentária, devidamente
fundamentada no Processo Administrativo nº 499/2018;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade N° 002/2019 e parecer jurídico exarado pela Procuradoria;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
Processo Administrativo supramencionado;
CONSIDERANDO, por fim, o parecer da Procuradoria Jurídica do Município
opinando favoravelmente à contração dos serviços por Inexigibilidade de licitação;
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2019, 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 de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL DO MUNICÍPIO, com
a empresa AF CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI, cujos serviços
oferecidos, conforme planilha que compõe os autos do processo, perfazem valor global anual de
R$338.650,00 (Trezentos e trinta e oito mil seiscentos e cinquenta reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Siméia Queiroz de Souza Félix
Prefeita Municipal de Ubatã
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Ubatã – Bahia, 04 de Fevereiro de 2019.

RATIFICAÇÃO

A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa para prestar os
serviços de assessoria em gestão pública municipal junto a Secretaria Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade N° 005/2019 e Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
Processo Administrativo N° 026/2019;
CONSIDERANDO, por fim, que a contratação a ser realizada obedece aos
princípios da economicidade, eficiência e primazia do interesso público sobre o privativo;
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2019, 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 de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORAMENTO EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, com a empresa ESADI – EMPRESA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ITUBERÁ
LTDA, pelo valor mensal de R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Siméia Queiroz de Souza Félix
Prefeita Municipal de Ubatã
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Ubatã – Bahia, 12 de Fevereiro de 2019.

RATIFICAÇÃO

A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de prestação dos serviços requisitados pela
Secretaria Municipal de Administração, devidamente fundamentada no Processo Administrativo nº
067/2019;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda do Sr. Secretário de
Administração registrada no Termo de Inexigibilidade nº 006/2019;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
Processo Administrativo supramencionado;
CONSIDERANDO, por fim, o parecer da Procuradoria Jurídica do Município
opinando favoravelmente à contração dos serviços por Inexigibilidade de licitação;
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019, 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 de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRA, com a empresa ARRISON LEITE
ADVOGADOS ASSOCIADOS ME pelo valor mensal de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Siméia Queiroz de Souza Félix
Prefeita Municipal de Ubatã
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Ubatã – Bahia, 12 de Fevereiro de 2019.

RATIFICAÇÃO

A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de prestação de serviços requisitados pela
Secretaria Municipal de Administração, devidamente fundamentada no Processo Administrativo N°
068/2019;
CONSIDERANDO a recomendação oriunda da comissão de licitação
registrada no Termo de Inexigibilidade N° 007/2019;
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados durante o decorrer do
Processo Administrativo supramencionado;
CONSIDERANDO, por fim, o parecer da Procuradoria Jurídica do Município
opinando favoravelmente à contração dos serviços por Inexigibilidade de licitação;
RESOLVE:
RATIFICAR o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2018, 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 de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria
Jurídica na propositura e acompanhamento de todas e quaisquer ações/recursos, execução fiscais que
se iniciarem ou que já se encontrem em tramite em face da União Federal, visando a obtenção e
manutenção da Certidão Previdenciária de Débitos, Receita Federal do Brasil e Instituto Nacional de
Seguridade Social, além de adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar e
manter a regularidade do Município perante o Cadastro Único de Exigências para transferência
voluntárias – CAU e CADIN, bem como adotar medidas judiciais visando a liberação de convênios da
liberação de convênios e repasse na forma da Lei nº 10.522/02, e da Lei Complementar nº. 101/2000,
além de adotar medidas judiciais atinentes à redução da base de calculo das contribuições
previdenciárias, com a empresa ILDBERGER MATOS ADVOGADOS, cujos serviços oferecidos,
conforme planilha que compõe os autos do processo, perfazem valor global anual de R
,
(Sessenta e seis mil reais).
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Siméia Queiroz de Souza Félix
Prefeita Municipal de Ubatã
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