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Justifica-se a Dispensa de Licitação - A presente contratação tem por objetivo
viabilizar a publicação de matérias que, por força do Art. 21,TI1 da Lei 8666/93, do Art. 4,1 da
Lei n° 10.520/02 e do Art. 17, II e III, alínea "c" deverão ser publicadas em jornal de grande
circulação, a fim de dar publicidade aos interessados da fase externa de certames licitatórios.
Ressalta-se que o descumprimento deste preceito legal ensejará em nulidade processual,
causando prejuízos para a Administração.Pública

Todos os Poderes, entes federados "e órgãos da "Administração Pública direta e
indireta brasileira submetem-se ao princípio'constitucional' da publicidade, resultante do
princípio democrático, o qual, deteiroina sejam'publicados,seus atos administrativos. Os atos
legislativos itambém se curvam a esse princípÍ9,'e' as.leis,, para que produzani'efeitos no mundo
jurídico, deyem;ser publicadas. OprincípioMáVsmetria recomenda que Estados e Municípios
observem as regras gerais do processpUegislàtivo'prdinarip-federal, traçadas pela Càrta de 1988,
inclusive qiiantO;,à etapa-final da'publicVção, que déyè*s""eii-realizada-rio.órgão oficial. A luz da
contemporânea^ Herménêut^a;Çpnstitucional,"^ ènvTIans-Georg^Gadàmer, Io sentido da
palavra publicação deye.ser^áüiálizadp^e interpretado em cotejo,com as'.técnologias;disponíveis,
de sorte qué as leis devem>erpublicadas,nã"imprensa oficiàl^cuja.pxistêricia, nesse contexto, é
obrigatória,! inclusive para; óSvMuniçípiòs, não |.bastand^ da publicidade, o
antigo costume Be afixaçãoide-seu texto nos lò"cáispúblicosfquandó esse entemão possuir jornal
oficial. •; r.-rí- '""í !

í , - I i. . ' j j
Justífíca-se a escolhárdo^^fornecedor:{Em análise aos presentes autos, observamos que

foram realizas pesquisas .dèjprèços junto aórgãos públfcGS^/tendo aempreàa Jj RBOGEA
NETO-, apresentado^^ preços"^^CO com ps^pmtiç^ dèmaisj órgãos da
Administração. ^' ' !

í . , '.V" ""iy- /1"' , í

Justifíça-se o preço^prati^dd^pelò^^^^ BOGEA NETO. por ser
compatível com-o valorMérmefcadpj'ConTórme;-.còm^ dos três Wçamentos
anexados ao processo. • *-'T•

Desde.jáagradecempsas providências. ' -• ^
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