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DECRETO Nº 379/2023

“Decreta a inexigibilidade de processo licitatório
para a contratação de empresa para realização de
curso  de  capacitação  sobre  nova  lei  de
licitações”

O Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins - Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais, e, 

CONSIDERANDO o  contido  no  processo  administrativo  0101.2023,  originando  o  processo  de
inexigibilidade nº 026/2023;

CONSIDERANDO  que o  Município  de São Miguel  do Tocantins  -  TO não dispõe de Empresa
especializada em curso para capacitação de servidores.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei 8.666/93, bem como os requisitos previstos no
artigo 25, II, da mesma lei.;

CONSIDERANDO a possibilidade de inexigibilidade de licitação prevista no inciso V do art. 13, e do
inciso II e parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CONSIDERANDO  a notória especialização da empresa  SAGE – Consultoria  e Treinamento, na
realização de Curso completo da nova lei de licitações e contratos administrativos. 

CONSIDERANDO  que o valor dos serviços coaduna com o praticado no mercado e com outras
instituições públicas com serviços técnicos profissionais idênticos ou semelhantes.

DECRETA:

Art. 1º - A inexigibilidade de procedimento licitatório para a contratação de serviços de cursos de
capacitação da empresa SAGE – Consultoria e Treinamento, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº
38.650.022/0001-70, com sede à Quadra ARSE 71 Alameda 16, Plano Diretor Sul, Palmas – TO.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar
de 16 de março de 2023

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins,
aos 17 de março de 2023.    

Alberto Loiola Gomes Moreira
Prefeito Municipal
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