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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2015, às 15:00 horas, na sala de 
licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Pimenta para deliberar sobre a contratação do Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais (IOMG – Diário Oficial de Minas Gerais) de forma direta visando, 
dentre outros, a redução do custos das publicações oficiais. Iniciados os trabalhos 
e após análise da solicitação e justificativa feita pelo Secretário Municipal de 
Administração, bem como, a Ata de Registro de Preços 008/2015 onde fixa o 
valor de R$141,50 o cm/coluna da publicação no IOMG, esta comissão realizou 
consultas no site www.iof.mg.gov.br além de solicitar informações/orientações na 
central de atendimento pelo telefone (31) 3237-3400. Após a realização da 
consulta ficou constatado que é possível realizar a contratação pretendida 
conforme segue: considerando que o município é obrigado a cumprir os 
princípios básicos aplicados à Administração Pública em especial ao da 
publicidade dos atos e para tanto, faz uso constante da Imprensa Estadual - 
IOMG que é órgão exclusivo para a publicação dos atos oficiais, que por 
determinação legal, precisam ser publicados no IOMG; considerando que a 
Resolução Conjunta SECRI/IOMG n. 1, de 28 de agosto de 2014 dispõe sobre as 
publicações de matérias no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais; 
considerando que a Portaria 04/2011 fixa o preço de R$88,59 por centímetro de 
coluna para publicações dos municípios, considerando que a Lei 8.666/93 define 
ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, delibera-se 
os procedimentos a serem realizados por esta Comissão, na seguinte ordem: a) 
solicitação de cadastramento de servidores responsáveis pelo envio de matérias 
para publicações no Diário Oficial de Minas Gerais nos termos da Resolução 
Conjunta SECRI/IOMG pelo email suporte@iof.mg.gov.br para geração de 
usuário e senha e envio de matérias; b) impressão da minuta do contrato para 
análise; c) geração de cotação no sistema informatizado para registrar o preço de 
R$88,59 o cm/coluna definido na Portaria n. 04/2011; d) declaração orçamentária, 
de adequação financeira e do ordenador de despesa para o custeio da 
contratação; e) juntada dos documentos comprobatórios da habilitação da 
licitante; f) elaboração de parecer desta Comissão sobre a possibilidade legal da 
contratação por inexigibilidade de licitação; g) autorização para instauração pela 
autoridade competente; h) Parecer Jurídico; e i) demais documentos que possam 
corroborar com a aplicação dos princípios norteadores da Administração Pública, 
especialmente o da legalidade. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
presente reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme 
vai assinada pelos membros da CPL.  
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