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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 010/2017 
 

 

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público com base no art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, em razão de fornecedor 

exclusivo para os serviços dos equipamentos da marca THYSSENKRUPP ELEVADORES AS, foi 

reconhecida a situação de Inexigibilidade de Licitação nº. 010/2017, do Processo 

Administrativo nº. 171/2017, no valor total de R$ 3.139,63 (três mil, cento e trinta e nove 

reais e sessenta e três centavos), objetivando a contratação direta da empresa 

THYSSENKRUPP ELEVADORES AS, inscrita no CNPJ nº. 90.347.840/0010-09, para prestação 

de serviços de assistência técnica e manutenção no encurtamento de cabo tração 3L, com 

instalação de botoeira de inspeção de segurança, e serviço de comando sobe e desce, em 01 

(um) elevador da marca THYSSENKRUPP ELEVADORES AS, instalado na sede da Câmara 

Municipal de Barreiras. 

 

Barreiras-Ba, 02 de outubro de 2017. 

 

 

 

BRUNO FABRÍCIO DE SOUZA 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA 

o Processo Administrativo nº. 171/2017, Inexigibilidade de Licitação nº. 010/2017, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa abaixo 

identificada e nos seguintes termos: 

 

CONTRATADA: THYSSENKRUPP ELEVADORES AS, inscrita no CNPJ nº. 90.347.840/0010-

09. 

 

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção no encurtamento de cabo 

tração 3L, com instalação de botoeira de inspeção de segurança, e serviço de comando sobe e 

desce, em 01 (um) elevador da marca THYSSENKRUPP ELEVADORES AS, instalado na sede da 

Câmara Municipal de Barreiras. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inc. I, da Lei n° 8.666/93. 

 

VALOR GLOBAL: de R$ 3.139,63 (três mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e três 

centavos). 

 

Barreiras/BA, 02 de outubro de 2017. 

 

 

 

GILSON RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente do Legislativo 


