
Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

O presente expediente se refere a contratação da empresa Editora NDJ Ltda,
objetivando a assinatura anual dos Boletins de Licitações e Contratos, incluindo no pacote 40
orientações por assinatura e acesso ao acervo digital, totalizando o valor de R$ 7,990,00 (sete mil,
novecentos e noventa reais).

A contratação será feita diretamente considerando à comprovação da
exclusividade do produtor/distribuidor/comerciante exclusivo, em conformidade com o atestado
fornecido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo -
FECOMERCIO SP, atestando que a Editora NDJ Ltda é titular exclusiva, em todo o território nacional,
dos direitos (editoração, distribuição e comercialização) sobre as marcas das publicações BDA -
Boletim de Direito Administrativo, BDM - Boletim de Direito Municipal e BLC - Boletim de Licitações e
Contratos, devidamente registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

A Divisão de Material e Património por sua vez, apresentou as devidas
informações em cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como
antecedente necessário à contratação com inexigibilidade e/ou dispensa de licitação.

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela
procedência da contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Inexigibilidade de
Licitação", prevista no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Inexigibilidade
de Licitação, uma vez preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para sua
formalização, dispensando-se o devido procedimento licitatório.

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

Ourinhos, 28 de março de 2017.

SANDRO CORTE VITA
Chefe de Compras

A
Divisão de Material e Património

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 29 de março de 2017.
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