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Prefeitura Municipal de
Andorinha publica:
x Ratificação - Dispensa De Licitação Nº 142/2021 - Contratação de
pessoa física especializada com a finalidade de ministrar curso de
arbitragem para a formação de novos árbitros, possibilitando a aquisição
de conhecimentos teóricos e práticos, proporcionando o desenvolvimento
das técnicas e habilidades, capacidades os profissionais para esta área
no período de 27 a 29 de agosto de 2021.
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Andorinha

Dispensas de Licitações

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/2021
O Prefeito Municipal de Andorinha-BA, no uso de suas atribuições legais e estando devidamente
cumpridas as formalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
devidamente embasado pelo Parecer da Assessoria Jurídica Municipal e da Presidente da
Comissão Permanente de Licitação e Contratos, RATIFICA o Ato de Dispensa de Licitação tendo
como objeto a Contratação de pessoa física especializada com a finalidade de ministrar curso
de arbitragem para a formação de novos árbitros, possibilitando a aquisição de
conhecimentos teóricos e práticos, proporcionando o desenvolvimento das técnicas e
habilidades, capacidades os profissionais para esta área no período de 27 a 29 de agosto de
2021 e vinculado a Dispensa de Licitação nº 142/2021, para a Pessoa Física JOSÉ FRANCISCO
NASCIMENTO NETO, inscrita no CPF sob o nº 784.380.205-34, cujo valor global será de R$
3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais). Andorinha - Bahia, 25 de agosto de 2021. RENATO
BRANDÃO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL.
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