
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.M5.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOVOnonzome

Folha

Caracterização da situação que justifique:

Trata-se de inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inc. 1, da
Lei Federal n° 8.666/93, para contratar serviços de assinatura de periódicos especializados em
licitações e contratos e Boletim de Direito Administrativo, consistente em apostilas mensais
com pareceres, decisões e orientações relativas à certames Licitatorios, contratos, assuntos
gerais da administração pública, absolutamente indispensáveis para o exercício das atividades
licitatória, administrativas e jurídicas, quando da atuação da Comissão de Licitações,
Pregoeiro, Unidades Requisitantes responsáveis pela elaboração de projetos básicos,
executivos, Termos de Referencia, assuntos que vem tratado nos Boletins de Licitações e
Contratos.

Demais matérias gerais no âmbito da administração pública, consistentes em
pareceres, decisões judiciais e administrativas, bem como eventuais modelos, vem tratado nos
Boletins de Direito Administrativo, material suporte para que as unidades jurídicas, pessoal,
tributária, administrativa, fiscalizatòria e outras mais, possam obter informações pontuais,
atuais e precisas sobre assuntos relevantes à atividade administrativa.

Nos dois casos, há necessidade da manutenção das assinaturas est'4
diretamente relacionado com a segurança jurídica na prática dos atos cotidianos envolv^o
todas as áreas citadas.

A escolha da EDITORA NDJ LTDA, decorre primeiramente do grande espaço
de tempo (1992), em que os órgãos da Prefeitura valem-se dessas publicações para enfrentar
os diversos assuntos técnicos e jurídicos do dia a dia, refletindo segurança e confiança doj
agentes Municipais na consecução de suas atribuições.

JUSTIFICATIVA DA DÍSPENSA/ÍNEXIGIBILIDADE

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES designada para este processo, com base na legislação
em vigor, Artigo 26, vem através da presente justificar a adoção do processo de
dispensa/inexigibilidade para aquisição/contratação dos serviços abaixo especificados
com o fornecedor indicado.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Processo N° 129/2014

Dispensa/inexigibilidade n° 020/2014

OBJETO:

Renovação da Assinatura Anual do Boletim de licitações e Contratos-BLC e do Boletim de
Direito Administrativo-BDA, incluindo, respectivamente, orientação preventiva, palestras
online, consultoria online, um kit de legislação de bolso e 16 horas de simpósio/treinamento,
para uso da Divisão de licitações e Contratos e da Assessoria Jurídica.
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Ademais disso, tais assinaturas conferem ainda possibilidade de consultas
escritas diretamente ao corpo técnico e jurídico daquela editora, como comumente tem feito a
casa e o subscritor.

Ao lado da razão da escolha da Revista NDJ dos assuntos conforme
amplamente, exposto, fundamentado do princípio da manifestação do pensamento, criação,
expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veiculação, assegurado pelo art.
220 da Constituição Federal.

Aliás, referidas publicações são editadas, produzidas e distribuídas pela
Editora NDJ Ltda, conforme atesta declaração da Federação do Comércio de Bens e Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo - FECOMÉRCIO SP, documento acostado aos presentes
autos.

A inviabilidade de competição não decorre da existência de eventualmente
outras instituições voltadas para o mesmo mister, mas sim da impossibilidade do confronto de
proposta com fundamento no elemento confiança, segurança e comodidade para efetivação
dos atos administrativos no âmbito da Administração Municipal.

Quanto ao preço, juntamos documentos, fis. 18/27, que comprovam tratar-se
de preço praticado no mercado.

Isto posto, propomos a autorização para contratação direta, para fins das
providencias previstas no art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93 e efetívar-se a contratação.

Novo Horizonte, 03 de novembro de 2014

"david carnevAlFRimentel
RG.: 30.405.118-4

Cargo: Membro
PORTARIA: 77/14 DE 01/08/2014

EMERSON GARÕIA CARDOSO
RG.: 32.793.828-6

Cargo: Membro
PORTARIA: 77/14 DE 01/08/2014

líORODRIGUES
231^5

JE<

RG.:

Cargo! Presidente
PORTARIA: 77/14 DE 01/08/2014

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

EDITORA N. D. J. LTDA.

Item Descrição do Produto Qte Unid.

1 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2

8.350,00

MEN

16.700,00
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