
Cons6rcio P心b"co IntermunicipaI de Desenvolvimento

Sustentavel do Tri合nguIo Mineiro e AIto Paranaiba

TERMO DE RATIFICACÅo

PROCESSO No 30/2021

DISPENSA NO 26/2021

JUSTIFICATlVA: Pa「a exercicio de suas atividades, 6 essenciaI que o Cons6rcio tenha a sua

dispos鳴ao servieos de internet banda ia「ga e =nha de telefone fixa. 1sso po「que os Municipios

atendidos peIo CiDES estao espalhados nas regi6es do T「iangulo Mineiro e do Alto Pa「anafba.

Tendo isso em vista, O CIDES promoveu pesquisas de pre9O em maio/2021, Visando instruir

processo de cont「atacao de pessoa juridica especializada na p「estacao de tais servi9OS. Å epoca,

ficou evidenciado que pa「a a 「egiao em que estさa sede do Cons6「cio poucas pessoas juridicas

COnSeguiam atende「 as demandas. Desta feita, diante da dificuldade em consegui「 at色mesmo

OreamentOS, O CIDES firmou contrato de adesao com a sociedade emp「esaria Alga「 TeIecom S/A

(CNPJ 71.2O8.516/0001-74), dado que atendia toda a necessidade do Cons6rcio, Seu Pre9O

estava em consonancia com as p「aticas de mercado e possuia condi96es legais de celeb「a「 uma

aven9a P心b=ca. Ocorre que nao foram feitas as pub=ca96es dos atos oficiais de cont「ata9aO,

COmO e de p「axe no CIDES e dete「mina9aO lega上Assim sendo, decidiu-Se POr eSSe P「OCeSSO de

dispensa, COm O fim de reguiarizar o contrato ja existente,

OBJETO: Contrata9aO POr adesao de pessoa juridica especiaIizada na presta鉾o de servicos de

Banda La「ga ADS」 e de Servi9O Telef6nico Fixo Comutado (STFC).

Po「 meio desta, AUTORIZO a contrataeao do objeto da dispensa nas especifica?6es abaixo:

FORNECEDOR: Alga「 Telecom S/A.

CNPJ: 71.208.516/0001-74.

VA」OR MENSAL CONTRATADO: R$ 126,70 (CentO e Vinte e seis reais e setenta centavos).

FUNDAMENTO: Artigo 24言nciso =, da Lei FederaI 8.666/93.

Confirmada a legalidade da dispensa do processo licitat6rio nos termos do

artigo26daLei FederalnO8・666/93e a necessidade do CiDES de refenda　∞nt「ata9aO’

RAT!FicO o p「ocesso acima discriminado para que produza os efeitos juridicos e legais.

Ci台ncia aos interessados, Observadas as p「escr鳴oes legais inentes.


