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Prefeitura Municipal de Irecê
Inexigibilidade

 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2019. 

Processo Administrativo nº. PA032203/2019 
 
O Município de Irecê, Estado da Bahia, torna público que ratificou/homologou a Inexigibilidade de nº 010/2019, conforme abaixo:  
 
CONTRATADO(A): SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA. 
CPF/CNPJ: 14.797.724/0001-12 
VALOR ESTIMADO: R$ 31.780,00 (trinta e um mil e setecentos e oitenta reais). 
RESUMO DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços para viabilizar ações integradas de fomento ao 
empreendedorismo, através de trilhas de soluções que visam contribuir com a ampliação da competitividade, com vistas a promover o 
desenvolvimento local, gerando renda e novos negócios aos profissionais capacitados em soluções profissionalizantes, que impactarão 
de forma significativa na economia da região. 
BASE LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI ambos da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09 de abril de 2019. 
 

 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE CONTRATO Nº 020904/2019. 
Processo Administrativo nº. PA032203/2019 

Inexigibilidade de Licitação nº 010/2019 
 
O Município de Irecê, Estado da Bahia, torna público o extrato resumido do contrato, conforme abaixo:  
CONTRATADO(A): SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA. 
CPF/CNPJ: 14.797.724/0001-12 
ESPECIE: Prestação de Serviços 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. 
VALOR ESTIMADO: R$ 31.780,00 (trinta e um mil e setecentos e oitenta reais). 
RESUMO DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato prestação de serviços para viabilizar ações integradas de fomento ao 
empreendedorismo, através de trilhas de soluções que visam contribuir com a ampliação da competitividade, com vistas a promover o 
desenvolvimento local, gerando renda e novos negócios aos profissionais capacitados em soluções profissionalizantes, que impactarão 
de forma significativa na economia da região. 
BASE LEGAL: Contratação direta por Inexigibilidade, Art. 25, II, c/c art. 13, VI ambos da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.  
Irecê/Bahia, 09 de abril de 2019. 
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