
AU ESTADO DO PIAUI

FLS 
Ass 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS
PARENTE- PI DREFEITUR A MUNICID AL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MA 

PrOcessoAdministrativo n o7/2021. 

Referencia: 1EXIOT51 LIDADE DE LICI"ACÃO N° 002/2021. 

FUNDAMENTO: c/c Alt. 13, da Iei n. /4. 

OBJE'TO: e1 vies de assessor i a e cosultori a juridica especializada nos 1 

COnsiltOYa preventiva e contenciOSa na area do D:reit 

iete Gabinete do Prefeito; desenvolvimerito de estudos teCiCos

aà .ei de Diretrizes orçamentârias e Lei Orçamentaria An ulal; ATI!YT

Estado de Piaui, referente a Contas de Gover no; Atuar cferecen

SOS specitico, como exemple a exclusáo do AUC, ficandc a diss 

i todas as denandas judiuiais e adm i tnisttativas de acro cc 

cessg Acim iristrativo n O07/2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

o. Secretatio Murnicipal de Adninistraçào de Marcos Farente-F! 
s, no uso de suas atribuiçòes egais e de acordo com qus deternit

8.666/?, com suas alteracòes posteriores e, considerando 2 

r.cs accument os acostados aos autos, RATIFICA a declaracac e 

COm T1111aamento n0 Art. 25, Tl, C/C Art13, V da Lei n 8.ooe / 

es ara execuçao dos serviçoS de advocacia, em nivel de cons 

o5a na area do Direito Publ ico dando suporte especialnente 2o rit 

voivimento de estudos técnicos de minuta de Flano Plaianual , 

ias e ei OI came tåria Anual; Atuar perante o Tribunal de Contas 

certe a Contas de GOvern0; Atuar oierecendo supOrte juridicO em Process

a exclusão do CAUC,ficando a disposição da Procuradoria ic Mur 

executado pela enpresa BRITo NADLER&NUNE S Ser T.Us udiciais e administrativaS, 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n.° 40.058.886/0001-49, pelo Valor mensal de R 

valor total do contrato de R 96.000,00 (rioventa e seis il, 

s es, determinando que se proceda å elabOração e devida punlit 

JC or.ttatO Ou lTistrunento SilIar coniorme aculta o ÀLt. 

cordo COm a r oposta apresentada e denials dOCmentos qe 

MarcoS Parente Pl, 13 de jarielro de 020, 

1an 15enyiIido Rodrlgu 

eCt àri 14itt.i ipal 11.1 aTtt 

GABINETE DO PREFEITO 
aa Dyno Pires Ferreira, 261- Centro CEP 64.845-000, tel 89 3541-1 

9413.3IUO91-96I prefeturademarcosparente@gmal com -MARCOS PAREN 


