
 
 PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  IITTAABBOORRAAÍÍ  

EEssttaaddoo  ddoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  
((uunniiddaaddee  ggeessttoorraa))  

  

 

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Considerando que consta dos autos o projeto básico/termo de referência com a devida 

caracterização do objeto solicitado; 

Considerando que está devidamente caracterizada a necessidade da presente contratação;  

Considerando que consta previsão orçamentária para realização da presente despesa; 

Considerando que consta dos autos a proposta formal apresentada por profissional ou empresa, que 

possui notória especialização nos termos do art. 13 da Lei Nacional nº 8.666/93;  

Considerando que consta dos autos o parecer jurídico favorável; e 

Considerando finalmente, estarem presentes nos autos do processo ____/20___, os pressupostos 

autorizativos da legislação que rege a matéria, decido pela contratação direta através de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, destinada a (citar o objeto)___________, em favor de 

(citar a razão social ou nome de pessoa  física – conforme o caso)_________, inscrita no (CNPJ ou  

CPF – conforme o caso) ________________. 

O valor da contratação é de R$ __________(valor por extenso). 

O presente ato de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO está fundamentado nos termos do 

artigo 25, inciso II, da Lei Nacional nº. 8.666/93. 

Itaboraí, ___ de _______________ de 20__. 

_________________________________ 

Nome, matrícula e assinatura do servidor 

RATIFICO 

Considerando as informações acima, e, especialmente estarem presentes nos autos os pressupostos 

autorizativos da legislação que rege a matéria, RATIFICO o ATO de INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO, destinada a (citar o objeto)________________, em favor de (citar a razão social ou 

nome de pessoa  física – conforme o caso)_____________, inscrita no (CNPJ ou  CPF – conforme 

o caso) ________________. 

Processo administrativo nº. _____/20___. 

Valor da contratação: R$ _____________(valor por extenso). 

Fundamentação legal: artigo 25, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. 

E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que o presente ATO seja publicado na imprensa oficial, 

conforme prevê o artigo 26, caput, da Lei Nacional nº. 8.666/93. 

Itaboraí, ___ de ___________ de 20__. 

____________________________________________ 

Nome, matrícula e assinatura do ordenador de despesas 

PMI/RJ 

Processo nº. ______/____ 

Rubrica ______ fls. ____  


