
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2018

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar o processo de Inexigibili-
dade de Licitação n° 03/2018 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, ad-
judicamos o objeto da contratação em favor de PERICLES MARTINS SANTANA, para Contratação 
de serviços advocatícios a serem prestados compreendem o contencioso judicial e administrativo, 
defesa administrativa e judicial, perante a união e o Estado da Bahia, bem como apresentação 
de pareceres jurídicos sobre a matéria de direito constitucional e direito administrativo; assessorar 
processos administrativos e Licitações, emitindo pareceres e orientando membros das Comissões 
Processantes e Comissões de Licitação, pelo valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Poções – BA, 04 de Setembro de 2018.

Danilo dos Santos Barreto
Presidente

José Manoel Roha Barreto Nara Andrade do Nascimento Macedo
Membro Membro

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2018

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Administrativo n° 028/2018, Inexigibilidade de Licitação n° 03/2018, 
para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação de PERICLES MARTINS 
SANTANA, para Contratação de serviços advocatícios a serem prestados compreendem o conten-
cioso judicial e administrativo, defesa administrativa e judicial, perante a união e o Estado da Bahia, 
bem como apresentação de pareceres jurídicos sobre a matéria de direito constitucional e direito 
administrativo; assessorar processos administrativos e Licitações, emitindo pareceres e orientando 
membros das Comissões Processantes e Comissões de Licitação, pelo valor total de R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais).

Poções – BA, 04 de Setembro de 2018.

Davi Soares Nascimento
Presidente da Câmara

EXTRATO DO CONTRATO N° 01-09/2018
REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2018

CONTRATANTE: A CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.284.401/0001-62, com sede à Rua Fernando Schettini, 
nº 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000 – Estado da Bahia, neste ato representada pelo seu 
Presidente Ilmº Sr. Davi Soares Nascimento.

CONTRATADA: PERICLES MARTINS SANTANA
CNPJ. 13.078.559/0001-86
OBJETO: O objeto do presente contrato visa à Contratação de serviços advocatícios a serem 

prestados compreendem o contencioso judicial e administrativo, defesa administrativa e judicial, pe-
rante a união e o Estado da Bahia, bem como apresentação de pareceres jurídicos sobre a matéria 
de direito constitucional e direito administrativo; assessorar processos administrativos e Licitações, 
emitindo pareceres e orientando membros das Comissões Processantes e Comissões de Licitação.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, vinculado ao Processo administrativo n° 028/2018, Inexi-
gibilidade de Licitação n° 03/2018, na forma prevista no art. 55, XI, c/c o art. 04, II e art. 13, da Lei 
n.° 8.666/93.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: o presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e terá 
seu término em 31 de dezembro de 2018.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor 
da CONTRATADA. O pagamento fica condicionado, entretanto, a emissão da respectiva nota fiscal/
fatura.

Poções - Bahia, 04 de Setembro de 2018.

________________________________________________
DAVI SOARES NASCIMENTO

Presidente da Câmara

_________________________________________
PERICLES MARTINS SANTANA

Contratado

18 de Setembro de 2018


