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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

43/2021

Rua João de Castilho, 111 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
78.486.198/0001-52 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

257/2021

Data do Processo: 07/12/2021

Dispensa de licitaçãoESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
 
1. DO OBJETO:
Contratação para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício financeiro de

2022.
 
 2.  JUSTIFICATIVA:

    •  Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC: serviços continuados de tecnologia da informação e
comunicação,  destinado à  publicação de atos  oficiais  expedidos  pelos  órgãos públicos  do ente  municipal  consorciado ao
CIGA,  veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br,  na rede mundial  de computadores – Internet,  que
atende  aos  requisitos  de  autenticidade,  integridade,  validade  jurídica  e  interoperabilidade  da  Infraestrutura  de  Chaves
Públicas Brasileira (ICP – Brasil);

    •   Gestão  Tributária  –  Gestão  do  Cadastro  Integrado  Municipal  –  G-CIM:  faz  a  integração  das  informações
relacionadas ao processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, no território do Município, com a
Junta  Comercial,  a  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  a  Receita  Federal  do  Brasil  e  demais  órgãos  que  integrem,
localmente, a REDESIM, com suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica pela CONTRATADA;

 
III -            Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional – G-Simples: destinado à gestão dos Microempreendedores

Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, com acesso ao sistema da nota
fiscal  eletrônica  conjugada  (NFe-C),  permitindo  o  controle  dos  contribuintes  e  a  geração  de  informações  estratégicas
relevantes  para  a  orientação  da  fiscalização  a  ser  exercida  pelo  Fisco  municipal,  bem  como  para  a  orientação  dos
procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional

 
Fundamentado na legislação vigente  e  considerando a  necessidade,  urgência  e  relevância  do  objeto  desta  dispensa

de  licitação,  o  município  visa  garantir  o  bem  estar  da  população  e  atender  aos  interesses  públicos  e  sociais,  dentro  da
legalidade  imposta  ao  caso,  adotando  a  Dispensa  de  Licitação  para  realização  do  objeto  como  medida  acertada  para  a
solução imediata do impasse.

 
Tunápolis,SC 07 de dezembro de 2021
 
________________________
JACKSON SCHERER
Secretaria Municipal da Administração
 
 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
 

Reuniram-se no dia 07/12/2021, as 17:29 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 21642021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 257/2021 na modalidade de
Dispensa de licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de
preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
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Objetivo:  CONTRATAÇÃO  DE  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  INFORMÁTICA  NA  GESTÃO  PÚBLICA

MUNICIPAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
CONSULTA
Sobreveio  a  essa  Assessoria  Jurídica,  solicitação  de  consulta  para  parecer  quanto  à  possibilidade  de  contratação

direta do Consórcio Público Intermunicipal  de Informática na Gestão Pública Municipal  -  CIGA, com dispensa de licitação,
fundamentada no art. 24, XXVI, da Lei n. 8.666/93, para a “Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação
e comunicação".

 
ANÁLISE 
A respeito da dispensa de licitação para contratação direta, a Lei n. 8.666/93 assim estabelece:
 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
XXVI  –  na  celebração  de  contrato  de  programa  com  ente  da  Federação  ou  com  entidade  de  sua  administração

indireta,  para  a  prestação  de  serviços  públicos  de  forma  associada  nos  termos  do  autorizado  em  contrato  de  consórcio
público ou em convênio de cooperação. 

 
Como  se  vê,  a  possibilidade  de  dispensa  do  procedimento  licitatório  está  adstrita  à  celebração  de  contratos  de

programa, "ajuste  mediante  o  qual  são constituídas e  reguladas as obrigações dos contratantes decorrentes do processo
de gestão associada, quando dirigida à prestação de serviços públicos ou à transferência de encargos, serviços e pessoal,
ou de bens necessários ao prosseguimento regular dos serviços transferidos". (...) Em sentido amplo, a gestão associada
pode incidir sobre qualquer atividade de interesse comum dos gestores, da mais ínfima e inexpressiva até a mais relevante
e indispensável" (Consórcios Públicos, José dos Santos Carvalho Filho, Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro, 2009, p. 130-
131).

A Lei Federal 11.107/05 prevê ainda:
Art.  2º  Os  objetivos  dos  consórcios  públicos  serão  determinados  pelos  entes  da  Federação  que  se  consorciarem,

observados os limites constitucionais.
§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:
I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou

econômicas de outras entidades e órgãos do governo;
II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos

de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e
III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação.
 
Por sua vez, o Decreto Federal n. 6017/07, prevê que:
Art. 32.  O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da

Lei no 8.666, de 1993.
Parágrafo único.  O  termo  de  dispensa  de  licitação  e  a  minuta  de  contrato  de  prestação  de  serviços  deverão  ser

previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da Administração.
 
Prevê ainda o supracitado Decreto:
Art. 18.  O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que integra a administração

indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei no 11.107, de 2005.
Parágrafo único.  O  contrato  previsto  no  caput,  preferencialmente,  deverá  ser  ente  consorciado,  de  forma  a  impedir

que sejam eles custeados pelos demais.
 
Está previsto na Portaria n. 274/16 da Secretaria do Tesouro Nacional:
Art.  5º  O  ente  da  Federação  consorciado  consignará  em  sua  lei  orçamentária  anual  ou  em  créditos  adicionais,  por

meio  de  programações  específicas,  dotações  suficientes  para  suportar  as  despesas  com  transferências  a  consórcio
público.

[...]
§ 2º A contratação direta de consórcios públicos, pelo ente consorciado, será identificada por meio de modalidade de

aplicação específica.
 
 
O Prejulgado n. 1776, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, estabelece, entre outras condições:
6.  Os Gestores Públicos devem considerar  as alterações promovidas pela Lei  Federal  nº  11.107,  de 2005,  na Lei  nº

8.666, de 1993, pertinentes aos consórcios públicos, destacando-se:
[...]
c) é previsto dispensa de licitação para os consórcios públicos contratarem "programa com ente da Federação ou com

entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada", conforme inciso XXVI
da Lei n. 8.666/93, incluído pelo art. 17 da Lei n. 11.107/2005. No mesmo sentido, a norma do inc. III, § 1º, do art. 2º, da Lei
n.  11.107,  de  2005;

 
Dessa  forma,  somos  de  parecer  favorável  à  contratação  do  Consórcio  por  Dispensa  de  Licitação  nos  termos  acima

descritos, estando de acordo com as disposições legais e princípios que regem a Administração Pública em geral,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art2iii
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devendo,  após  ratificação  do  Prefeito  Municipal,  o  Setor  de  Contratos  e  Licitações  promover  o  processamento  nas

formas de estilo.
Este é o parecer.
 
Tunápolis – SC, em 07 de dezembro de 2021.
 
 
FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/SC 31.520
 
 
Comissão de Licitação:
 
 
Sheila INes Bieger                                                Edison Bieger                              Elisandro Both
Presidente da Comissão de Licitação           Membro                                Membro
 
 
4. DO VALOR:
Os valores dos serviços de tecnologia da informação e comunicação, prestados pelo CIGA, para o exercício 2022, são:
 
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário - DOM/SC - R$ 4.200,00
2. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples - R$ 1.680,00
3. Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM - R$ 1.071,00
4. CIGA Edu - CIGA Edu - R$ 0,00
5. Coletor de Dados - CIGA Coletor - R$ 0,00
 
 
Os  valores  indicados  têm por  base  a  Tabela  de  Preços  da  CONTRATADA,  para  a  Administração  Pública,  Exercício

2022,  aprovada  por  sua  Assembleia  Geral,  instância  máxima  do  CIGA,  e  constante  de  Resolução  expedida  por  seu
Presidente (Resolução CIGA n.º 207, de 30 de setembro de 2021).

 
 
VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO 2022: R$ 6.951,00 (seis mil e novecentos e cinquenta e um reais).
 
Vigência: De 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
 
Dotação orçamentária: 2021: 16 / 2022: 25 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação)
 
 
5.  FORNECEDOR:
 
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA
CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12
Com sede à Rua General Liberato Bittencourt, 1885,
Centro Executivo Imperatriz, Sala 1307,
Bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-800
 
6.ENCAMINHAMENTO
 
Sr. Prefeito
 
Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação, o Processo Licitatório na Modalidade de Dispensa de Licitação de

n° 43/2021, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo.
 
Tunápolis, SC 07 de dezembro de 2021.
 
7. TERMO DE RATIFICAÇÃO
 
 
Tendo  em  vista  a  necessidade  da  contratação  do  Consórcio  de  Informática  na  Gestão  Pública  Municipal  –  CIGA,

pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, que
dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e de seu Decreto regulamentador n.º 6.017, de 17 de
janeiro  de  2007,  para  estabelecer  relações  de  cooperação  federativa,  inclusive  a  realização  de  objetivos  de  interesse
comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ratifico a
dispensa de licitação, nos termos e condições constantes dos autos.

Publique -se a presente decisão.
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Tunápolis, SC 07 de dezembro de 2021.
 
 
 
MARINO JOSE FREY
Prefeito Municipal 
 
 
 
Comissão de Licitação:
 
 
     Sheila Inês Bieger                                     Elisandro Both                         Edison Bieger
Presidente da Comissão de Licitação           Membro                                     Membro
 
 
Sucesso ao cancelar o registro no TCE:

Processo:  257/2021;
Sequencial:  43;
Modalidade: Dispensa de licitação.
Código Registro: D19EC9B54471DEC76B8A47C92709D0E0DDCBE4EC

Participante: Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário -
DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina -
CIGA Diário - DOM/SC

1,000 UNI 4.200,0000 4.200,00

2 Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples -
Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples

1,000 UNI 1.680,0000 1.680,00

3 Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal -
CIGA CIM - Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado
Municipal - CIGA CIM

1,000 UNI 1.071,0000 1.071,00

6.951,00Total do Participante:
6.951,00Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tunápolis, 07/12/2021

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

Elisandro Both
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MEMBRO

Sheila Inês Bieger


