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RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2021 - ECONOMIA/GO

                      

A Secretária de Estado da Economia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, elenca as
razões abaixo, visando fundamentar a presente contratação por Inexigibilidade de licitação;

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 202100004069413, que vislumbra a
aquisição de  06 (seis) vagas para o 2° Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços no formado
online e 100% ao vivo, mediante Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no Art. 25, inciso II da Lei nº
8.666/93, regulamentada, a nível estadual, no Art. 33 da Lei nº 17.928/12:

 

CONSIDERANDO que a referida contratação  jus�fica-se em razão de qualificar e
melhorar a atuação dos servidores responsáveis pela gestão de contratos com fornecimento de mão de
obra terceirizada, bem como proporcionar, a compreensão do salário a u�lizar nas composições,
adicionais envolvidos, itens es�mados e vinculantes nas propostas das licitantes, o tratamento dos
diferentes regimes tributários das empresas, os procedimentos fiscalizatórios mais relevantes, a aplicação
do IMR, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, os custos não renováveis, limites para
alterações, operacionalização da conta vinculada. Além do mais, esta contratação é uma ação  prevista na
Matriz de Riscos inerentes ao Processo de Gestão e Fiscalização dos Contratos como Controle, conforme 
jus�fica�va presente nos autos (000021603344)

 

CONSIDERANDO que os valores apresentados na proposta comercial da empresa a ser
contratada apresentam equivalência com os preços pra�cados pelo mercado;

 

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária
nº 2021.17.01.04.122.4200.4243.03, fonte 138, conforme Declaração de Adequação Orçamentária e
Financeira; (000021864323)

 

CONSIDERANDO a correta instrução do processo com os documentos necessários ao
enquadramento da contratação com base no no Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93;

 

RATIFICO a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO fundamentada no caput
do 25 inciso II ,da Lei 8.666/93,  para contratação da Ins�tuto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e
Pesquisas na Administração Pública- INP-LTDA, CNPJ nº 10.498.974/0001-09,  visando o fornecimento de
06 (seis) vagas para o 2° Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços no formado online e
100% ao vivo, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).



 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA, EM GOIÂNIA – GO, AOS 03 DE JULHO DE 2021

 

 CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT

Secretária de Estado da Economia

 

 

GOIANIA - GO, aos 03 dias do mês de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 04/08/2021, às 12:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000022513455 e o código CRC 13489358.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO

B - Bairro SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
 

Referência: Processo nº 202100004069413 SEI 000022513455
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