
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0157/2021 - DL 
Dispensa por Justificativa  Nº 0070/2021 - DL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 

O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida 

pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021., 

bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o 

procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 

43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item, 

embasada no Art. 24, inc. XVI da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Referente à renovação 

anual do contrato com o Consórcio CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal, que tem por objeto a Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação., nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 

 662 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA 
(09.427.503/0001-12) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quant Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 24236 - 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 

Un 1 4.200,00 4.200,00 



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) 

2 29096 - Gestão Tributária - 
Gestão do Cadastro Integrado 
Municipal - CIGA 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. 

Un 1 808,50 808,50 

3 24238 - 3.Gestão Tributária – 
Gestão do Simples Nacional:  
Serviços continuados de 
tecnologia da informação e 
comunicação para a 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; 

Un 1 1.680,00 1.680,00 



4 24237 - Gestão de Obras 
Serviços continuados de 
tecnologia da informação e 
comunicação mediante 
disponibilização de programa 
desenvolvido em arquitetura web 
direcionado aos setores de 
planejamento e obras para o 
controle de convênios federais, 
contratos de empreitada, termos 
aditivos e andamento de obras de 
forma integrada com uma 
ferramenta de confecção de 
orçamentos, sendo estes nos 
padrões da Caixa Econômica 
Federal (DTB) e com 
disponibilidade de todas as 
tabelas SINAPI, SEOP, DER, 
DNIT, DEINFRA e outras que 
podem ser integradas sob 
solicitação; 

Un 1 1.200,00 1.200,00 

Valor Total  7.888,50 
 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  
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Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 

 
 

 


