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GABINETE DO PREFEITO 

  

  

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,  

  

R E S O L V E:  

  

RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação de assessoria e consultoria 

jurídica especializada, de notória especialização, para prestação de serviços singulares junto ao Fundo 

Municipal de Saúde, no cumprimento, orientação e emissão de pareceres, acerca dos procedimentos a serem 

adotados no cumprimento da legislação em vigor, bem como junto ao Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, e ainda ao setor de Tributos, mediante percentual de retorno, no auxílio e adoção de medidas 

que visem o aumento da arrecadação tributária municipal; com base nos elementos constantes da Exposição 

de Motivos nº IN00001/2019, a qual sugere a contratação de: 

  

Pessoa Jurídica: JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA. 

CNPJ: 24.719.265/0001-02  

Valor: Será o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), perfazendo um valor total de 18.000,00 

(dezoito mil reais) pelo item 1;  

o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), perfazendo um valor total de 24.000,00 (vinte e quatro mil 

reais) pelo item 2;  

e o valor percentual de 15% (quinze por cento), por cada promoção de atos judiciais que venha ter êxito, 

devendo ser estabelecido através de termo aditivo para pagamento, pelo item 3. 

 

 

Publique-se e cumpra-se. 

Princesa Isabel - PB, 11 de Janeiro de 2019. 

  

  

  

___________________________________________ 

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Prefeito 
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GABINETE DO PREFEITO 

  

  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,  

  

R E S O L V E:  

  

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Inexigibilidade nº IN00001/2019: Contratação de 

assessoria e consultoria jurídica especializada, de notória especialização, para prestação de serviços 

singulares junto ao Fundo Municipal de Saúde, no cumprimento, orientação e emissão de pareceres, acerca 

dos procedimentos a serem adotados no cumprimento da legislação em vigor, bem como junto ao Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal, e ainda ao setor de Tributos, mediante percentual de retorno, no auxílio 

e adoção de medidas que visem o aumento da arrecadação tributária municipal; com base nos elementos 

constantes do processo correspondente, a: 

  

Pessoa Jurídica: JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA. 

CNPJ: 24.719.265/0001-02  

Valor: Será o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), perfazendo um valor total de 18.000,00 

(dezoito mil reais) pelo item 1;  

O valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), perfazendo um valor total de 24.000,00 (vinte e quatro mil 

reais) pelo item 2;  

E o valor percentual de 15% (quinze por cento), por cada promoção de atos judiciais que venha ter êxito, 

devendo ser estabelecido através de termo aditivo para pagamento, pelo item 3. 

 

  

Publique-se e cumpra-se. 

Princesa Isabel - PB, 11 de Janeiro de 2019. 

 

  

  

  

___________________________________________ 

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Prefeito 
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