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ATO DE DISPENSA DE LICITACAO N°026/2022

SAO VALERIO/TO, aos 23 dias do mes de dezembro de 2022

DECLARA A SITUAQAO DE DISPENSA DE LICITACAO PARA

CONTRATAQAO DE SERVIQOS E LICENCIAMENTO PARA

UTIUZAQAO DE SOFTWARE VISANDO A DISPONIBILIZACAO
DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO EM

MEIO ELETRONICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito Municipal do Municipio de Sao Valerio, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuigdes legais

e, considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade de

realizagao de procedimento licitatorio para contratagoes feitas pelo Poder Publico;

Considerando que este orgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de controle

externo:

Considerando : que o valor utilizado foi o mesmo na contratagao anterior, representando, portanto,

economia ao cofre municipal face a manutengao dos valores obtidos ainda em 2022; Assim, temos:

DVA SISTEMAS, com o valor de R$ 4.800,00 (Quatro Mil reais e oitocentos reais)

Considerando que o principio da publicidade e um vetor da Administragao Publica, e diz respeito a

obrigagao de dar publicidade dos atos oficiais, contratos e instrumentos juridicos, proporcionando

transparencia ao servigo publico e conferindo a garantia ao cidadao do acesso a informagao,

possibilitando o pleno exercicio de controle sobre os atos da Administragao Publica, que deve representor

o interesse publico.

Considerando que por sua vez, o Diario Oficial Eletronico do Municipio, e o meio oficial de comunicagao,

publicidade e divulgagao dos atos normativos e administrativos do Municipio de Sao Valerio, e substituem

as formas de publicagao cabiveis utilizadas pelo Municipio.

Considerando que o Diario Oficial Eletronico tern como objetivo o cumprimento das legislagoes

pertinentes e continuar a oferecer agilidade nos servigos e informagoes a populagao, buscando diminuir

prazos e gerar economia ao erario publico.

Considerando que o software devera garantir total seguranga e praticidade no acesso aos dados,

permitindo aos cidadaos o acesso a informagao e acompanhamento das agoes do executivo.

Considerando que dessa forma, em respeito ao principio da publicidade dos atos administrativos, bem

como para reverberar a transparencia dos atos municipais, tendo como pilares fundamentals a

legalidade, a celeridade e a otimizagao dos recursos publicos, em obediencia ao artigo 37 da

Constituigao Federal, em se tratando de atos do processo licitatorio, se faz necessaria a presente

contratagao para dar continuidade as publicagoes de atos oficiais e demais materias de interesse do

Municipio de SQo Valerio.
Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado processo

amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado, especialmente com

levantamento de pregos em empresas do ramo pertinente ao objeto. Assevera-se que fora considerado

o art. 23 da lei n. 14.133/2021.


