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Senhora Secretária;" ' ' - ~ '• -

Na oportunidade em que o.cumprimento, venho pormèio-destel informara
necessidade da.Prefeitura Municipal deste Município para a Contratação 'de empresa
para a Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal
de São JoãO'dos Ratõs-MA em Jornal dé^Gfande Circulação no Estado do-Maranhão.
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jA presente cpntrataçãò^tèrh"poKobjètívolviabílizar a publicação de matérias

que, por força dò ^.rt~2.1>III da-[:eí 8666/93,^ da-beRi^l 0.520/02 e do Art.
17, II e III,'.alínea S|̂ ç"ídevèl:ãò sér publicadas em jorn^^de^grande; circulação, a fim de
dar publicidade aos-interessa^dos dá_fase_externa-^ cèrtarnesJicítátórios. Ressalta-se
que o desçumprimentop^estèyprec^ Ilegal, ensejafá^^éfh nulIdaW processual,
causando préjuízos para>a,Administração Publica; //' ' i
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jTodos os Pdderes; éntes-~fedepadds-e-:órgãqs:cJa Administração Pública

direta e indireta brasileirajsubmetem-se-ad-princípio-cónstituçional,'da publicidade,
resultante jdò princípio democrático, o quar'determina sejam publicados) seus atos
administrativos. Os atos<legislativos tãmbém-ée;curyarh/,á^.esse principio' e as leis,
para que produzam efe]tos>n6;'̂ ^^ dévern sér!p^bliçadas) Oprincípio da
simetria recòméndà qüe^Estados^^Municípios observém'̂ regras gerãis'̂ do processo
legislativo ordinário. federal:-trâça'das pète quanto á etapa final
da publicação.-que deveíjéíjrealizadã-m^^ luz da dontemporânea
Hermenêutica'Constit•uciònál,Qihspiradá^-em'íRaps-Geòrg'GadameL o sentido da
palavra publiçaçâo.deve ser àtüalizado-Cint^^^^ cotejo.com,ás tecnologias
disponiveisv de sorte que asMeis."devem/der':pubIipadas na imprensaVbficial, cuja
existência,rnesse contexto, é.ObrigàíóriaT mcíusiva pára òs .Municípios' não bastando,
para cumprirhénto ,da publicidade, o antigo" costume de afixação.de' Seu texto nos
locais públicos, quando esse,ente não pbssuir jornaít oficial.
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01
Publicação em Jornal de grande
circulação. Centímetros/Coluna 950

Atenciosamente,

mes hei^anao aívg!
Presidente da CPL
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