
22 de abril de 2019

ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO 
- PA 020/2019 – FASE 1, PUBLICADO NO DOM Nº 1972, de 

15/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

RETIFICA:

Onde se lê:

Condeúba - BA, 22 de abril de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

ERRATA DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2019 – 

FASE 1, PUBLICADO NO DOM Nº 1972, de 15/04/2019.

RETIFICA:

Onde se lê:
Valor Mensal Estimado: R$ 362.664,60; Valor Global Estimado: R$ 4.351.975,20; 

Lê-se:
Valor Mensal Estimado: R$ 301.734,60; Valor Global Estimado: R$ 3.620.815,20; 

ATO RATIFICATÓRIO

INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
032/2019

O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições:

Reconhece e RATIFICA a situação de inexigibilidade de licitação no presente processo, em 
consonância com o despacho formulado pela Comissão Permanente de Licitação, visto mani-
festação da Procuradoria. Em consequência fica a DOURADO, MARQUES, MOREIRA & COS-
TA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 23.789.918/0001-67 convocada para assinatura do 
contrato no prazo de cinco dias, para serviços profissionais da contratada, especificamente 



para prestação de serviços jurídicos especializados na área de direito financeiro, objetivando o recebimento de valores decorrentes 
de diferenças de FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA) quando do cálculo da complementação 
devida pela União, em especial o acompanhamento do processo nº 1070-50.2006.4.01.3307, até o efetivo recebimento dos valores.

Condeúba – BA, 10 de abril de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PA 032/2019

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo n° 032/2019, referente à licitação na modalidade inexigível 
n° 011/2019, HOMOLOGO o procedimento licitatório e, em consequência, visto que após analise das propostas apresentadas, cons-
tatou-se que a empresa DOURADO, MARQUES, MOREIRA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 23.789.918/0001-67 
apresentou proposta condizente com a necessidade do presente certame licitatório precitado, para serviços profissionais da contra-
tada, especificamente para prestação de serviços jurídicos especializados na área de direito financeiro, objetivando o recebimento 
de valores decorrentes de diferenças de FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA) quando do cálculo 
da complementação devida pela União, em especial o acompanhamento do processo nº 1070-50.2006.4.01.3307, até o efetivo 
recebimento dos valores ficando o mesmo convocada para retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato, nos termos do 
art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se,

Condeúba - BA, 10 de abril de 2019.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019
 
O Prefeito Municipal de Condeúba, Silvan Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legisla-

ção em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista da ata exarada pela Comissão de Licitações, 
resolve:

 
01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
 
Processo  nº 032/2019
Licitação nº 011/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Data Adjudicação: 10.04.2019

 
Objeto da Licitação          : Contratação dos serviços profissionais da contratada, especificamente para prestação de serviços 

jurídicos especializados na área de direito financeiro, objetivando o recebimento de valores decorrentes de diferenças de FUNDEF 
pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA) quando do cálculo da complementação devida pela União, em especial 
o acompanhamento do processo nº 1070-50.2006.4.01.3307, até o efetivo recebimento dos valores

Prestador de serviço :  DOURADO, MARQUES, MOREIRA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 
23.789.918/0001-67.

Valor Global Estimado :   R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação (ões)  : Unidade Orçamentária: 030201- Secretaria de Administração; Atividade: 2.097- Manutenção das 

Ações da Assessoria Jurídica; Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica

Condeúba - BA, 10 de abril de 2019.
 

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2019

Processo de Inexigibilidade nº 011/2019; Contratante: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA; Contratada: DOURADO, MAR-
QUES, MOREIRA & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ nº 23.789.918/0001-67; Objeto: contratação dos serviços profis-
sionais da contratada, especificamente para prestação de serviços jurídicos especializados na área de direito financeiro, objetivando 
o recebimento de valores decorrentes de diferenças de FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA) quan-
do do cálculo da complementação devida pela União, em especial o acompanhamento do processo nº 1070-50.2006.4.01.3307, 
até o efetivo recebimento dos valores; Fundamento Legal: Art. 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer Jurídico nº 032-A e 032-
B/2019; Valor Global Estimado: R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); Ato de Ratificação-PA: 032/2019, Silvan Baleeiro 
de Sousa – Prefeito Municipal

22 de abril de 2019


