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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
 Termo de Ratificação da Inexigibilidade Nº 009/2022 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para ministrar cursos
profissionalizantes de mecânico de manutenção de motocicleta,
mecânico de veículos leves, eletricista instalador residencial de baixa
tensão, consultor de vendas, técnica avançada de vendas, mídias
sociais, Excel básico e fotografia e edição de imagens, com o objetivo
em apoiar a geração de emprego e renda para o município de
Queimadas/Bahia. Empresa: Serviço Nacional de Aprendizagem
(SENAI).

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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Queimadas

Inexigibilidades

MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
CNPJ: 14.218.952/00001-90
PRAÇA EVERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA , 97
CENTRO, CEP: 48.860-00 |QUEIMADAS – BAHIA

C

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Exmo. Sr. Prefeito Municipal do Município de Queimadas, Estado da Bahia autoriza a
Despesa da Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico, representada pelo Senhor
Silvio Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Art.
25, Combinado com o Art. 13 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e
considerando o que consta do presente Processo Administrativo, face a justificativa apresentada,
RATIFICAR a Declaração de Inexigibilidade de Licitação para a Contratação de empresa
especializada para ministrar cursos profissionalizantes de

mecânico de manutenção de

motocicleta, mecânico de veículos leves, eletricista instalador residencial de baixa tensão,
consultor de vendas, técnica avançada de vendas, mídias sociais, Excel básico e fotografia e
edição de imagens, com o objetivo em apoiar a geração de emprego e renda para o município de
Queimadas/Bahia, em favor da empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
(SENAI), inscrita no CNPJ nº. 03.795.071/0005-40, situada na Avenida Eduardo Froes Mota,
s/n, Bairro: Campo Limpo – feira de Santana – Bahia – CEP 44.032-002. VALOR
CONTRATADO:

R$ 77.200,00 (setenta e sete mil e duzentos reais), que será pago

parceladamente após a realização dos serviços, determinando, outrossim, que se proceda a
publicação do devido extrato desta Ratificação.
Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.
Notifique-se a supracitada empresa para celebração do respectivo Contrato.
Ciência aos interessados.
Publique-se.
Queimadas/Bahia, 07 de fevereiro de 2022.
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André Luiz Andrade
Prefeito Municipal
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