
PREFE I TURA DE 

PiRiPiRi 
TERRA QUERIDA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Ref. processo administrativo n° 3.27112023 

A Prefeita Municipal de Piripiri, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a 
documentação relativa à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 13.2023 com finalidade de formalizar contrato 
com o escritório JOÃO AZEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ n° 05.500.356/0001-08, 
referente a prestação de serviços advocatícios que tem por objetivo o restabelecimento e regularização da 
contratação firmada por meio de procedimento administrativo visando o recebimento de valores repassados a 
menor pela União ao Município de Piripiri/PI, em decorrência da subestimação do VMAA (Valor Mínimo Anual 
por Aluno) que deveria nortear os repasses destinados à educação quando da vigência do FUNDEF ( Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), com honorários ad 
exitum no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser recebido pelo Município em decorrência da 
atuação do escritório contratado. 

RESOLVE 

Ratificar o parecer da Procuradoria Geral do Município, o qual tomo como base e homologar a 
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento legal nos termos do art. 25, II, c/c o art. 
13, V da Lei 8.666/93 e autorizar a formalização do Contrato com o escritório JOÃO AZEDO SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ n° 05.500.356/0001-08, referente a prestação de serviços advocatícios 
que tem por objetivo o restabelecimento e regularização da contratação firmada por meio de procedimento 
administrativo visando o recebimento de valores repassados a menor pela União ao Município de Piripiri/PI, 
em decorrência da subestimação do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno) que deveria nortear os repasses 
destinados à educação quando da vigência do FUNDEF ( Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), com honorários ad exitum no percentual de 20% (vinte por 
cento) do valor a ser recebido pelo Município em decorrência da atuação do escritório contratado. Por 
consequência, determino a publicidade do presente ato conforme prevê o art. 26, da Lei n° 8.666/93. 

Piripiri (PI), 27 de fevereiro de 2023. 

Jqçenília Alves de Oliveira Monteiro 
Prefeita Municipal de Piripiri 


