
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

                     DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 31/2018 
                          PROCESSO Nº: 84/2018 

 

  

OBRA - SERVIÇO OU FORNECIMENTO  

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

ASSINATURA DE JORNAL DIÁRIO, SEMANAL E QUINZENAL. 

 

 

 

CONTRATADA(o):  

REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME 

ROBERTO LORENZZON –ME 

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DIFERENÇA EIRELI.  

 

VALOR TOTAL: R$ 5.472 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais).  

 

DOTAÇÕES:   2.026.3390.00 - 1000 - 31/2018   -   Manutenção do departamento de 

esportes 2.012.3390.00 - 1001 - 54/2018   -   Manutenção do Administrativo de Educação 

2.002.3390.00 - 1000 - 4/2018   -   Manutenção da Estrutura do Gabinete do Prefeito, V 

2.003.3390.00 - 1000 - 9/2018   -   Manutenção das Atividades de Administração do Muni 

2.037.3390.00 - 1000 - 94/2018   -   Manutenção das atividades da secretaria de agricul   
 

FUNDAMENTO DA DISPENSA  -  JUSTIFICATIVA:   
 

FUNDAMENTO LEGAL :  É dispensável a licitação (Lei 8.666/93) 

 

Artigo 24-  II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 

nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;         (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 

1998).  

 

 

Será feita a contratação pela necessidade de se obterem informações por acesso confiável 

e de jornal que circula regional e municipalmente. Bem como, serão disponibilizados os 

exemplares nos pontos de atendimento à população em diversões órgãos e secretarias, 

possibilitando assim uma maior abrangência de leituras. A presente modalidade se 

justifica por dois importantes fatores: fundamento legal pelo valor, e fundamento da 

inviabilidade de competição. 

 

Coronel Freitas, 13/06/2018 

  

 

                                                         ____________________________________ 

            RAFAEL FÁBIO TREVISAN 

      Presidente da Comissão de licitação 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS 

 

 

À vista de exposição do gerente de material e patrimônio, referente a  realização 

da  despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos expostos acima, e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações: 

(X)  Homologo a realização da despesa. 

(   )  Indefiro a realização da despesa. 

  

 

Coronel Freitas, 13 de Junho de 2018 

  

 

                  _____________________________________________ 
IZEU JONAS TOZETTO 

        Prefeito Municipal  

 


