
 
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA-
FCECON. PORTARIA Nº065/2019-FCECON. 
A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação Centro de Controle de 
Oncologia – Fcecon, usando das atribuições que lhes são conferidas e, 
Considerando que o art.25, caput, da Lei n.º8.666 de 21 de junho de 1993, 
preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição; Considerando que o futuro contratado é credenciado, nos 
termos da Portaria de Credenciamento, publicada no DOE, no dia 
22/04/2014; Considerando o resultado do credenciamento publicado no 
Diário Oficial do Estado, habilitando ao Instituto Trimonte de 
Desenvolvimento – ITD por haver cumprido as exigências do edital 
supracitado; Considerando que os serviços prestados serão remunerados 
em conformidade com os valores estabelecidos; Considerando que as 
entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração 
previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de 
competição, entre as mesmas; Considerando finalmente o que consta do 
Processo nº013.004530.2019-CGL e nº801/2019-Fcecon. Resolve: I – 
Tornar inexigível o processo licitatório, nos termos art. 25, caput, da Lei n° 
8.666/93 para contratação de Pessoa Jurídica para; II - Adjudicar o objeto 
da inexigibilidade em favor da empresa Instituto Trimonte de 
Desenvolvimento - ITD pelo valor mensal de R$ 95.719,60 (noventa e cinco 
mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos) no valor global de 
R$ 1.148.635,20 (hum milhão, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e 
trinta e cinco reais e vinte centavos). À consideração do Senhor Diretor 
Presidente da Fcecon, para ratificação. Cientifique-se, cumpra-se e 
publique-se.Gabinete da Diretora Administrativa e Financeira da Fundação 
Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, em Manaus 
(AM) 27 de março de 2019. 

Nilda Maria da Silva 
Diretora Administrativa e Financeira. 

Ratifico a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de 
acordo com as disposições acima citadas. Gabinete do Diretor Presidente 
da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, 
em Manaus (AM), 27 de março de 2019. 
 

Gerson Antônio dos Santos Mourão 
Diretor Presidente 

  


