
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 161/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente dispensa de licitação a contratação do Consórcio de Informática 

na Gestão Pública Municipal – CIGA para a prestação de serviços continuados de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, ao Sistema: 

1.1.1. Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos – e-CIGA: Constitui-se de um sistema 

fornecido como serviço, on-line, que permite ao ente e seus usuários o cadastro de documentos 

avulsos ou organizados em processos eletrônicos. Colabora na gestão dos documentos, de forma a 

garantir integridade da informação. Os documentos podem ser assinados com certificado digital de 

cadeia própria ou certificados da cadeia ICP-Brasil conforme Lei 14.063/2020, que dispõe sobre o uso 

de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. O sistema pode ser parametrizado em 

caixas individuais ou setoriais (compartilhada) personalizado pelo contratante, proporcionando a 

tramitação de documentos ou processos entre setores ou usuários. Dispõe de controle de 

classificação documental e sua numeração administrado pelo contratante. 

1.2. O detalhamento técnico, contendo as descrições pormenorizadas dos serviços prestados pela 

CONTRATADA, constam no “Caderno de Serviços” do Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal, disponível em seu sítio eletrônico. 

1.3. A CONTRATADA prestará, inicialmente, ao Município de Campos Novos, o serviço continuado 

de tecnologia da informação e comunicação ao sistema supradito 

 

2. DA CONTRATADA 

2.1. 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, inscrita no CNPJ sob o n.º 

09.427.503/0001-12, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo 

Imperatriz, Sala 1307, Bairro Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800. 

2.2. O Consórcio apresentou todas as certidões de regularidade válidas (Municipal, Estadual, 

União/INSS, FGTS, Trabalhista e Falência), conforme consta em anexo nos autos deste processo. 

 

3. DO VALOR 

3.1. A RESOLUÇÃO CIGA Nº 236, DE 08 DE AGOSTO DE 2022, dispõe sobre a contraprestação 

financeira, por parte dos municípios consorciados e contratantes do Ciga, para os serviços 

continuados de tecnologia da informação e comunicação disponibilizados pelo Consórcio de 

Informática na Gestão Pública, de tal modo, o valor total do serviço de tecnologia da informação e 

comunicação, para o exercício 2023, é: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
Sistema de Tramitação Eletrônica 

de Processos – e-CIGA 
12 MÊS R$ 929,02 R$ 11.148,29 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

         Orgão Departamento de Modernização Administrativa e Informatização 

Programa Planejamento e Controle 

Ação Manutenção dos Serviços do CIGA 

Despesa 17 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000 

 

 



 

 

5. DA JUSTIFICATIVA 

5.1. A presente dispensa de licitação está sendo realizada tendo em vista a necessidade deste 

Município em constantemente utilizar os serviços de tecnologia prestados exclusivamente pelo CIGA 

aos Municípios deste Estado. 

5.2. Considerando que o CIGA é órgão público, portanto sem fins lucrativos, não existe 

competição entre possíveis interessados, sendo desnecessária a pesquisa de preço para o serviço 

objeto desta dispensa.  

5.3. E tendo em vista que o contrato é de natureza interadministrativa, pois o CIGA integra a 

administração indireta do Município consorciado, resta dispensada a licitação pública.  

 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

6.1. A presente dispensa está amparada pelo art. 2º, § 1º, III da Lei nº 11.107/05 e no art. 24, 

XXVI, da Lei nº 8.666/93. 

 

7. VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do presente instrumento será até a data de 31 de dezembro de 2023, 

com efeitos a contar de sua assinatura. podendo ser prorrogado caso haja interesse da 

administração, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Campos Novos, 16 de dezembro de 2022.  

 

 

RECONHEÇO e RATIFICO a presente dispensa de licitação à realização do objeto supramencionado 

com o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, com fundamento no artigo 2º, 

§ 1º, III da Lei nº 11.107/05 c/c art. 24, XXVI, da Lei nº 8.666/93, e nos fatos e fundamentos de 

direitos expostos neste Processo de Dispensa de Licitação. 

 

 



 

 

Campos Novos/SC, 16 de dezembro de 2022.  

 

 

________________________________________ 

DARI ORESTE SCARABOTTO 

SECRETÁRIO DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS 

 

 

  

 


