
14 de Dezembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das por Lei, homologa a Inexigibilidade de Licitação nº 017/2018, por decisão exarada pela Comissão de 
Licitação. Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria 
jurídica e administrativa junto ao Setor de Tributos deste município de Licínio de Almeida, com vistas ao 
aperfeiçoamento dos procedimentos de lançamento, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, ser-
viços estes de natureza singular, dentre os quais se destaca a orientação e capacitação aos servidores en-
volvidos nos processos de reorganização administrativa, Bahia, pelo período de 17/12/2018 a 31/12/2018. 

Sendo ratificada a contratação da Empresa:

COTRIM CUNHA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ 16.098.812/0001-51

Licínio de Almeida – Bahia, 14 de Dezembro de 2018.

____________________________________
Frederico Vasconcellos Ferreira

Prefeito
_____________________________

Deusdedit Carvalho Rocha
Secretário de Administração

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, através do Prefeito, ratifica a Inexigibilidade de Licitação 
nº 017/2018, por decisão exarada pela Comissão de Licitação em 14/12/2018. 

Licínio de Almeida – Bahia, 14 de Dezembro de 2018.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº DLC375/2018
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE Nº 017/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONTRATADO: COTRIM CUNHA & FREIRE ADVOGADOS ASSO-

CIADOS
CNPJ 16.098.812/0001-51

OBJETO: prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica e administra-
tiva junto ao Setor de Tributos deste município de Licínio de Almeida, com vistas ao aperfeiçoamento dos 
procedimentos de lançamento, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, serviços estes de natureza 
singular, dentre os quais se destaca a orientação e capacitação aos servidores envolvidos nos processos 
de reorganização administrativa, Bahia, referente ao processo de inexigibilidade nº 017/2018.

VALOR GLOBAL: 4.0000,00 (quatro mil reais).

VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias                                                                                                 

ASSINATURA: 14/12/2018.

DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que o extrato do contrato acima foi devidamente publicado na 
forma da legislação em vigor e na forma do disposto na Lei Orgânica do Município de Licínio de Almeida.

_________________________________
Deusdedit Carvalho Rocha

Secretário de Administração


