
 

 

 
RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 01/2019 
 
 
DO OBJETO: 
 
O presente instrumento se refere à contratação de profissionais especializados para 
realização de serviços técnicos de pesquisa, estudos, seleção de dados e escrita 
de um livro sobre a história da Câmara Municipal de Pará de Minas e a trajetória de 
todos os seus Presidentes, desde a instauração desse Poder até os dias atuais 
(1859 até 2019), com posterior acompanhamento do processo de diagramação e 
edição até a impressão da obra. 
 
DA JUSTIFICATIVA: 
 
A presente contratação tem como objetivo resgatar, por meio da criação de um livro, 
a memória histórica e cultural da Câmara Municipal e deixá-la para a posteridade, 
perpetuando a importante trajetória deste Poder Legislativo, recuperando e 
resguardando sua memória, além de divulgar a história da Câmara Municipal de 
Pará de Minas à população e estimular o interesse dos leitores em relação ao 
importante trabalho realizado por esta Casa Legislativa. 
 
Por se tratar de um serviço técnico de natureza singular, que envolverá estudos 
técnicos e planejamento tanto no desenvolvimento da pesquisa como na escrita do 
livro, bem como o resgate de bens de valor histórico, a realização somente será 
possível com a contratação de profissionais especializados e com notória 
experiência na área, que dominem a arte da escrita, tenham experiência com 
pesquisa e vasto conhecimento da história de Pará de Minas. 
 
DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: 
 
José Roberto Pereira, escritor, inscrito no CPF sob o nº 949.945.446-20, residente 
e domiciliado na Alameda do Vinhático, 355, Bairro Jardim das Piteiras, Pará de 
Minas-MG. 
 
Alaércio Antônio Delfino, historiador e pesquisador, inscrito no CPF sob o nº 
585.628.856-49, residente e domiciliado na Rua Marília Pinto de Oliveira, nº 430, 
Bairro Recanto da Lagoa, Pará de Minas-MG. 
 
DO VALOR: 
 
O valor total do contrato é de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 
 
DA BASE LEGAL: 
 
Art. 25 da Lei 8.666/93. 
 
DA AUTORIZAÇÃO: 



 

 

 
RATIFICO E HOMOLOGO todo o procedimento consubstanciado 

na Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019 (Processo Licitatório nº 03/2019), por 
entender que o processamento respectivo seguiu as determinações da Lei 
8.666/93, tendo sido escolhida modalidade adequada ao objeto e valor do serviço, 
configurando hipótese de inexigibilidade de licitação. 

  
Em decorrência da homologação procedida, ADJUDICO o objeto ao escritor José 
Roberto Pereira e ao historiador e pesquisador Alaércio Antônio Delfino. 

. 
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenho da 
despesa nas dotações do orçamento vigente e, publique-se o presente ato na 
imprensa oficial conforme estabelecido no artigo 26 da Lei 8666/93 para fins de 
eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida. 
 
Pará de Minas, 01 de fevereiro de 2019. 
 

 
 
 

Dilhermando Rodrigues Filho 
Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas 

 
 


