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JUSTIFICATIV A E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N. º 00 2/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11958/2018
CONTRATADA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
OBJETO:
do Paraná
VALOR TOTAL:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
76.437.383/0001-21
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, S/N - Juvevê
CURITIBA
ESTADO: PARANÁ
Contratação de empresa para serviços de publicação no Diário Oficial do Estado
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45340003 12.364.08 4.127
NATUREZA DA DESPESA: 3390.3900
FONTE DE RECURSO: 100, 250
AMPARO LEGAL:
Art. 33, Inciso I, da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e Art. 25, da Lei Federal n.º
8.666/93.
“ É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através
de atestado fornecido pelo órgão e registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes”

JUSTIFICATIVA:
Considerando que a imprensa Oficial do Estado do Paraná é uma entidade autárquica, dotada de
personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, com autonomia
administrativa, técnica e financeira, e vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, nos
termos do art. 4º da Lei nº 9.619, de 07 de junho de 1991;
Considerando que os atos administrativos da UNIOESTE / Campus de Foz do Iguaçu, devem ser
publicados, obrigatoriamente, no Diário Oficial do Estado do Paraná;
Diante do exposto acima e, considerando a inexistência de concorrência para o objeto acima citado, a
contratação de empresa para serviços de publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, deve ser
realizada na empresa supra citada, que ora contratamos.
Foz do Iguaçu – PR, 09 de março de 2018.

Prof. Dr. Fernando José Martins
Diretor Geral do Campus de Foz do Iguaçu
Port. n.º 0002/2016 – GRE, 04.01.2016

