
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Secretaria de Fazenda

CAPÃO DO CIPÓ, 09 DE FEVEREIRO DE 2017 .

. ASSUNTO: Encaminha" processo de INEXIGIBILlDÀDE DE LICITAÇÃO -
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Contratação. do Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltd.a.;)9.'4i~bilidqQ.e9~Competição
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- Artigo 25 Il1c.lso11,da Lei Federal.n? 8.666/93.

(,. .
( .
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Senhor Procurador

Ao cordialmente cumprimenta-Io, encaminho o
presente processo de Inexigibilidade de Licitação nO01/2017, que tem como objeto a
contratação da empresa Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltda para prestação de
serviços técnicos profissionais especializados de CONSUL TORIA e assessoria técnica de
gestão, contábil e jurídica, pelo valor de R$ 1.400,00(Llm rnite quatrocentos reais)
mensais, nos termos do art.25,11,da Lei Federal nO8.666, 'dê 21 dejünhõde 1993,

Tal expediente se fundamenta no disposto no

artigo 25, Caput, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de juntlb ;d'é<'1~9'93:lésuas alterações

posteriores.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 01: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividade - 2001- Manutenção das atividades legislativas
. :.. ..~~~; .: \

Elemento de Despesa - 33.90.35.00.00.00 -Serviços de Consultoria (09) .
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", • ~ : (: :' c

", ,.' •• J

Assim, ora as justificativas que se apresentam, para que sirvam de

fundamento para a contratação da referida empresa, por iJltwm~di9.?do presente Processo
,-, ~ •.•• ~ ".!J '. ~. . -'•• ~ ' •••.1.'.

de Inexigibilidade de Licitação, o qual encontra amparo na legislação vigorante .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO~:SUi. .)
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Secretaria de Fazenda

Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.

Presidente da Câmara de Vereadores d~,Pªt!:ã9 do Cjpó

Processo de inexigibilidade elaborado e redigido pela servidora Deolinda Luciane da Silva

Machado- Agente administrativo PrefeituraÇapão do Cipó
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