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Referência: Processo Âdmínistratívo n° 0010000035/2022.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n"02/2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 13, II c/c Art. 25, II da Lei n" 8.666/93 e suas

alterações posteriores.

OBJETO: Contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria
em contabilidade pública Municipal, para auxiliar o Município de Piracuruca-PI no
cumprimento das obrigações legais de prestação de contas junto à Câmara Municipal,
Tribunal de Contas do Estado do Piauí e demais órgãos de controle extemo, bem como

para assessorar as Secretarias e Fimdos do Município na elaboração dos instrumentos de
planejamento municipal (PPA, LDO e LOA), conforme especificações contidas na
proposta e demais documentos que instruem o Processo Administrativo.

[TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Exmo. senhor MANOEL FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de
Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que

determina o Artigo 26 da Lei Federal n" 8.666/93, com suas alterações posteriores e,
considerando o i^e consta nos autos do Processo Administrativo n° 0010000035/2022,
RATIFICA a declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 02/2022, com
fundamento no Art. 13, n c/c art. 25,11 da Lei n° 8.666/93 e nos documentos acostados
aos autos, para contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e
consultoria em contabilidade pública Municipal, para auxiliar o Municipio de
Piraçurúca-PÍ no cumprimento das obrigações legais de prestação de contas junto à
Câm^ Municipal, Tribunal de Contas do Estado do Piauí e demais órgãos de controle
extepo, bem çomo para assessorar as Secretarias e Fundos do Município na elaboração
dos instrumentos de planejamenta.-mHpicipal (l)PAr\LDO e LOA), conforme
especificações contidas na prop
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