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.. ~r"' ""'°' ESTADO DO PIAUI 

• 
PREFEITURA MUNICIPAL-- DE ELISEU MARTINS 
Pl8Ça Gov. ~ Silva. 442/Cenlro - too& (08Q) 3531-1186 
CNPJ 06.554.0!l9.I0001-08 
E-mal: D(lllejtyraefjzeLmQr1iOSCl"11fl09 a>m t>r 

ASSU?,TO: lNEX!GrBILIDADB DE LICITAÇÃO t,". 002/2018 
OllJF.TO: C:-0Dlnn de e.sctitóóo de achncada oom moos léçgjcm pm6s,íoolis espedali;r,ados. para 
@llot:acio manejo e arompanJwnemo judicial de demanda, em face da 1míiQ, com o fito de recuperação da§. 
difereacas que ooo foram IeJl8SSSdss ao municipio de Eliseu Mll!Üns/PI. 

TI!RMO DE RATIFICAÇÃO 

De acordo com o Procedime11.to Administrativo de Ioexigibilidade de 
Licitação nº. 002/201 & realizado em I Z/06/2018 na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura unicipal de Eliseu Martins-PI, nomeada por Portaria, objelivando 
a Contratação dos serviço· ACIMA, RATIFICO o processo realizado pela CPL, 
homologando o resultado em favor da empresa MARCOS INÁCIO ADVOCACIA, 
inscrita no CNPJ nº 08.983.619}0001-75, com sede na Rua FRANCISCA MOURA, nº 
548, Bairro Cenlro, CEP 58013-441, João Pessoa/PB, conforme proposta fm.anceíra e toda 
a documen1ação constante nos autos do procedimento de inexigibilidade em referência, de 
aoordo com a justificaüva da Comissão Pennanente de Licitação -PMEM e parecer 
jurídico que são fundamentados no art. 25, inciso Il de art 13 inciso V da Lei nª 8.lí66/93 
os quais são partes integiante dos presentes autos. 

À Secretaria Municipal de Finanças para o empenho da respectiva despesa. 

Detemiino a publi~o de.~ta RATIFICAÇÃO no Diãrio dos Municípios, para. 
que prodUZll seus jurídico e iegllis efeitos. 

E1iscu Martim (PI), 12 de junho de 2018. 

Marcos Aillélio Guimaracs ct Araiíjo 
1rtfello Munldpal 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPM. Di RISEU MARTINS 
Praça Gov. Albono· Sk. 442/Conlro • fono (089) 3537-1186 
CNPJ 06.554.ll5e10001-o8 
E.-meil: preleifurpefg•marjins@yat,oo çornbr 

EXTR..\ TO DE INtxJC[BILIDADE OE UCIT AÇÃO I lllXlCIBJLJD,\])E N- 00/2018-YMEM 

O Presidente da Comissão de licitação do Municlpio de ELISBU MARTINS, em curnprimen.to da 
ratificação procedida pelo Gestor do MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS, fai publica- o extrato 
resumido do processo de INEXIGIDILIDADB DE LICITAÇÃO a seguir. 
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais: espeçializ.ac!QS, 
para elaboração, manejo e acompanhamento jlldicial de. dem.anda, em. iàce da união com o fito de, 

rerupcração das diferenças que não foram repassadas ao munic!pio de Elíscu MartinslPI. 
FAVORECIDO: MAROOS INÁCIO ADVOCACIA, insaila no CNPJ nº 08 .. 983.619/0001 -75, com. 
sede na Rua FRANCISCA MOURA. n• 548, Bairro Centro, CEP 58013-441, João Pe~alPB. 
VALOR: A CONl'RATADA perocberá, em caso de e:xi!o, os honorários contratuais equivalc11tcs a. 
15% (qutnz.e por cento) do proveíto econõmioo da demanda, decorrente da recuperação das 
diferenças que não foram repassadas ao Munic!pio. dlW cotas vencidas e vincendas, assim entendido 
do valor rotai da condenação, após o trânsito em julgado da ação, ex.ch1ído eventual condenação em. 
sucumbência, atualizado na ÍOTlllll lega~ e A CONTRATADA percebei! mi:malmcnle, deconente do 
deferimento de tutela de urgência, os honorários contratuais equivalentes a 15% (qll1111.e por ceato) 
do provei.lo econômico decorreate do incremento no valor dos prómnos repasses das cotas do FPM, 
cm l'll1Jio da retificação da base de cálculo,. até o trânsito em julgado da açã>. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: incil;o V do an. 13, e inciso II do an. 25, ambos da lei 8.666t'l.m 
suas alterações. 
DECLARAÇÃO .DE INEXIGmILIDADE: emilida pelo Presidente da Comissão de Licitavão e, 

ratificada pelo Sr. Prefeito Municipal Ma.l'Clo:s Aurélio Gul.maries de Araújo, na qualidade de, 
rudenador de despesas. 

Eliseu Martins - PJ, 12 dejiuubo de 2018. 

Jose Davi de Sousa Araújo 
Comi~ Penrnmente de Licitação 

Presidente 

ESTADOOOPIAUI - - -_ . PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS 
Praça Gov, Alberto Silva 442/Centro • fooe (089) 3537-1186 
CNPJ 06.554.059/0001-00 
E-maíl: prelei\urae 1zeumarti s@valloo,oom.br 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N" 02.&'2018/CPL 
PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP N" 023!2018 
OBJETO: Reqlstro de Preoo-s m futuras ao~slcões de materiais e Sffiioo:s aráfioos. para alender a 
demaooa do Mt11ppiode Elisetl Marlins.lPI. 

DESPACHO DECISÓRIO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

O MUNdPIO DE EUSEU MARTINS - PI, pessoa juríiica ôe 0ireilo PLtilico inlemo, inscrito no CNPJ 

soo n• 05.554.05!110001-08, através da C:00.SSão de Licilação. no uso de sua canpetêooa e tendo como 

prerrogativa~ os reg.ulamentos estatukbs pela Lei Federal n°8.6~93. COMUNICA a bem do i~ 

p(j)iico e tendo como princi~o o interesse da Admi~ração Pllllica e a cooveniência administrativa, a 

SUSPENSÃO da secssão pública oo referido Pregão q1Je ocooeria no eia 1 O de J~ho de 2018, ~s 10:00 

hcxas, na sede da Prefeitura, em raz.ão da neressidade de acatar sugestão do TCEJPI e C(fTlprir prazo 

estabelecido ria Instrução Normaliwa n" 06/2017 desta Corte de Contas, em seu artigo 6". 

A oova data da s~ pl'.lt:i::a sera infornlada amés oos mesmos meios de dívulgaçao utilizados. 

arderiorrnen e. 

Eliseu Martins.PI, 09de Julho de 2018. 

Gilsoo Alves de Araújo 
Pregoeiro da CPL 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL IDE ELISEU !MARTINS 
Praça Gov. Alt:JerlO s·1va, 442/Cel'ltrO- tone (089) 3537-1186 
CNPJ 06.554.059{(l(I01-08 
E-mail: prefeilurael'ieumartins@yahoo.com.br 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N" 030/2018/CPL 
PREGÃO PRESENCIAL IPARA SRP N" 02612018 
OBJETO: Reg]stro de preços para ruturas aquisições de materiais e!élrioos, :para manuteiição da. 
iuminação pública e atender o nmioipio de Elizeu Martirwl'I. 

DESPACHO DECISÓRIO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

O MUNdPIO DE EUSEU MARTINS - PI, pessoa juri<ica de Direito Pwlioo interno, inscrito no CNPJ 

soo nº 05.554.059-f0001-08, através da Conissâo de Licitação, no uso de sua competêooa e tendo como 

prerrogativas os regulamentos estabJkbs pela Lei Federal n~8.6~S3. COMUNICA a bem do interesse, 

pLtilico e tendo como princi~o o intefeSSe da Admiristração Pl1llica e a OJ11veniênda admlnisfrativa, a 

SUSPENSÃO da sessão pública do referido Pregão qJJe ocorreria no ela 1 O de Jltlo de 2018, ês 10:00 

horas, na sede da Prefeilura, em razão da rl8C8ssid~ de acatar sug~ do TCEJPI e etrnprir p13ZO 

estabeleddo ria Instrução Normaliva n" 06/2017 desta Corte de Contas, em seu artigo 6". 

A oova data da s~ plít:i:;a sera informada amés oos mesmos meios de divlJgaçao utilizados. 

arderiorrnente. 

Eliseu Martins.PI, 09de Julho de 2018. 

Gilsoo Alves de Araújo 
Pregoeiro da CPL 


