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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: Prestação de serviços de publicações oficiais em âmbito estadual de
avisos de editais de licitações e outros documentos necessários, conforme
institui a Lei Federal 8.666/93, no seu artigo 21, inciso II.
Contratada: Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais.
Caracterização da situação que justifica a Dispensa: Tendo em vista a
necessidade de publicação no Diário Oficial do Estado, conforme institui a Lei
8.666/93, dos avisos de editais de licitação e outros documentos diversos
sendo que o diário oficial é considerado como o jornal público especialmente
instituído por lei para a divulgação dos atos, contratos e outros instrumentos
legais e jurídicos da Administração Pública e ainda, sendo essas entidades
integrantes da Administração Pública, as responsáveis pela impressão dos
Diários Oficiais que, uma vez instituídas, atraem para si todas as publicações
oficiais. Destarte, só em raríssimas situações as publicações podem ser
promovidas em outro jornal, a dispensa de licitação se funda no inc. VIII do art.
24 da Lei Federal das Licitações e Contratos da Administração Pública.
Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa foi escolhida pelas razões
acima elencadas, e por ser entidade integrante da Administração Pública,
criada para esse fim específico.
Justificativa do Preço: O Diário Oficial do Estado foi criado por lei para
desempenho de funções públicas descentralizadas. Em tais acasos, a
contratação é feita pelos preços fixados pela contratada. O valor estimado
desta contratação é de R$ 17.718,00 (dezessete mil, setecentos e dezoito
reais).
Com base acima exposto, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a
contratação pretendida, de acordo com o Processo 151/2017 de 02/10/2017, e
determino a publicação deste termo no site do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto e no Diário Eletrônico Oficial do Município de Oliveira/MG, e, por extrato
em jornal de circulação Estadual, no prazo máximo de 05 dias.
Oliveira/MG, 16 de outubro de 2017.
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