Prefeitura Municipal de Cairu
1

Quarta-feira • 15 de Abril de 2020 • Ano • Nº 3943
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Ato de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação Nº 006/2020 – Objeto:
Cessão de uso de software destinado a implantação, consolidação por
dentro do texto, compilação, versionamento e atualização dos atos oficiais
do município com a publicação em sistema de pesquisa online, e acesso
exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação de municípios e
estados brasileiros em um único ambiente de pesquisa, para atender as
necessidades do Município, Estado da Bahia. (Liz Serviços Online Ltda –
Epp).
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Cairu

Inexigibilidades
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

ATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020

Nos termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, acolho o
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, tornando-o parte integrante deste
ato e RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 para que
surta os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa LIZ
SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
222, nº 246, Sala 05, Bairro Meia Praia, Município de Itapema, Estado de Santa Catarina,
CEP 88.220-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.725.725/0001-35, Inscrição Municipal sob
o nº 50556 e INPI sob o nº BR512018000939-5, visando a cessão de uso de software
destinado a implantação, consolidação por dentro do texto, compilação, versionamento e
atualização dos atos oficiais do município com a publicação em sistema de pesquisa
online, e acesso exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação de municípios
e estados brasileiros em um único ambiente de pesquisa, para atender as necessidades
do Município, Estado da Bahia, no valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais), pelo período de 12 (doze) meses, na forma do art. 25, I, da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores.

Cairu - Bahia, 15 de abril de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal
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