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ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO  E ADJUDICAÇÃO   

Processo Administrativo nº 2.333/2020  

Dispensa de Licitação nº 171/2020 

  
  

Considerando o teor do parecer da Procuradoria Jurídica deste município de Formosa do Rio 

Preto - BA, que opinou pela contratação, EMERGENCIAL, de profissionais técnicos em 

enfermagem, em decorrência da pandemia COVID-19.    

 

Considerando que a necessidade da contratação de Técnicos em Enfermagem, fundamenta-

se em critérios técnicos, tomando por base a transmissão e a doença causada pelo COVID-19, assim 

como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde 

(nacionais e internacionais). 

 
Considerando que é de extrema necessidade a contratação de Técnicos em Enfermagem, de 

forma emergencial para o enfrentamento da pandemia, na forma do ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 
13.979/2020, e suas alterações pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020, subsidiada pela Lei 
Federal de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 

 
Considerando finalmente, estarem presentes nos autos todos os pressupostos autorizativos 

da legislação que rege a matéria, e que o valor a ser pago se enquadra nos parâmetros já praticados 
pelo Município.    
  

DECIDO RATIFICAR E ADJUDICAR o presente processo de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO EMERGENCIAL, com vistas à contratação direta de profissionais técnicos em 

enfermagem, em decorrência da pandemia COVID-19.  

 
Formosa do Rio Preto - BA, 27 de agosto de 2020 
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