PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(A Secretaria Executiva de Assuntos Administrativos da Sefaz), no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO as disposições contidas no Edital de Credenciamento nº 01/2019, cujo Aviso foi
publicado no Diário Oficial do Estado - DOE, edição de __/__/__, e tendo em vista o resultado do
credenciamento publicado no DOE de __/__/__ e no portal do Sistema e-Compras,
habilitando_____________(instituição credenciada), por haver cumprido as exigências do Edital
supracitado;
CONSIDERANDO que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração
previamente determinada, consoante disposições contidas no referido Edital, não havendo
possibilidade de competição entre as mesmas;
CONSIDERANDO o fundamento legal previsto no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 que prescreve
ser inexigível a licitação, quando for inviável a competição;
CONSIDERANDO a necessidade deste órgão (denominação) de ____(quantitativo) de estagiários de
nível _____ pelo período de 12 (doze) meses;
CONSIDERANDO o Parecer nº ___/2013-AJUR-CGL, e Parecer do (Parecer da Assessoria Jurídica
do órgão que está contratando), referentes à possibilidade jurídica da contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para o objeto em questão, e
CONSIDERANDO o projeto básico e demais informações
________/___/____.

constantes do Processo

nº

RESOLVE:
I – DECLARAR inexigível o processo licitatório, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, para
contratação do ______________, CNPJ nº _______________,
objetivando a prestação dos serviços de recrutamento de ____ estagiários de nível _____, pelo
período de 12 (doze) meses, com o intuito de atender (nome do órgão contratante);
II – ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa susomencionada, pelo valor
estimado de R$ ________.
_______________
(ORDENADOR DE DESPESA)
DE ACORDO. RATIFICO a presente resolução, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
_____________________________
(SECRETÁRIO DE ESTADO)
GABINETE DO SECRETÁRIO DE___________, Manaus, ______de_______ de 2019.
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