
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1. O município de Novo Barreiro – RS por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, sediada à Av. São João Batista nº 415, centro, CEP 98338-000, em Novo 

Barreiro - RS, inscrita no CNPJ 92.410.521/0001-35, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal Sr. Edinaldo Rupolo Rossetto, abre processo Licitatório para Contratação de 

empresa para prestação de serviços técnicos especializados de IMPLANTAÇÃO, 

COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÃO ON-LINE 

DOS ATOS OFICIAIS do município de Novo Barreiro/RS,  por Dispensa de Licitação, 

realizado nos moldes do art. Art. 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais 

legislações pertinentes. 

2. DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de 

IMPLANTAÇÃO, COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E 

PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS do município de Novo Barreiro/RS, 

compreendendo: 

 Serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para 

utilização via Internet, num total estimado de 1.750 (mil, setecentos e cinquenta) 

diplomas legais (Leis Municipais, Lei Orgânica e Emendas a LOM) na forma de um 

Portal de Legislação do site oficial da Prefeitura Municipal, com qualidade via celular, 

tablet, ou qualquer dispositivo, permitindo o acompanhamento de toda a legislação do 

município; 

 Disponibilização de todos os documentos em seu formato original (digitalizado), 

fornecidos pela entidade; 

 Disponibilização de todos os documentos em forma de texto digitado; 

 Preparação dos textos, seguindo os mesmos padrões de formatação para todos os 

diplomas legais (Cfe. Lei Complementar Federal nº 095/98); 

 Lincagem entre as remissões efetuadas dentro da referida legislação; 

 Lincagem/interligação da legislação do Município com a base jurídica federal e 

estadual contida nos sites do Planalto Federal e Assembleia Legislativa; 

 Disponibilização de um índice junto ao diploma legal acessado, contendo todos os 

diplomas legais diretamente relacionados com o mesmo; 

 Criação de notas em meio à legislação municipal alertando o usuário para aspectos a 

serem levados em conta quando da interpretação/aplicação dos dispositivos, bem 

como a elaboração de lembretes que recomendam a consulta a outro(s) dispositivo(s) 

pertinente(s) ao assunto que está sendo pesquisado num dado momento; 

 Organização de um índice geral (ementário) dividindo-se por ano e por ASSUNTO; 



 Disponibilização do recurso de pesquisa por Diplomas com vários filtros para facilitar 

a busca: por nº de Diploma, por palavra(s), por ano(s), por tipo(s) e ainda busca por 

palavra(s) no corpo do Diploma; 

 CONSOLIDAÇÃO COM VERSIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL; 

 Possibilidade de extrair o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original, texto (.doc) ou (.pdf); 

 Recursos de acesso às redes sociais (twitter, facebook, G+ e whatsApp), possibilitando 

que o usuário compartilhe, curta e poste as Leis à partir do diploma legal acessado; 

 SEGUIR Município: todos os cidadãos podem se cadastrar para receber notificações 

quando da criação ou modificação de alguma lei no município; 

 Disponibilização para a prefeitura de Login e senha da PESQUISA NACIONAL: 

Através desta ferramenta é possível localizar com termos específicos as leis de todos 

os municípios cadastrados no banco de dados da CESPRO a nível nacional; 

  Acesso ao sistema de legislação municipal por meio de Smartphones/Tablets via 

aplicativo mobile; 

 Atualização e implementação na seção de legislação de todos os novos Diplomas 

Legais aprovados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

3. DO PREÇO: 

3.1 A proposta de preço de maior vantagem para o município é da Empresa CESPRO 

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.875.435/000-82, com 

sede na Rua Lucas de Oliveira, nº 49, Sala 602, Novo Hamburgo/RS, com o valor total de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

3.2. O preço será fixo e sem reajuste durante o período de contratação. 

3.3. O prazo de contratação será a partir do dia 31 de agosto de 2018, pelo período de 24 

(vinte e quatro) meses. 

 

4. DO PAGAMENTO: 

4.1. O valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) será pago em 24 (vinte e quatro) 

parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. 

4.2. O pagamento será realizado até o 10º dia do mês subsequente a prestação dos serviços. 

 

5. DA DOTAÇÃO 

5.1. As despesas correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias abaixo: 

03 Secretaria Municipal de Administração 

0301 04 122 0010 2004 339039 57 0001 1826.0 Servicos de Processamento de Dados 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.2. Contrato social da empresa e cédula de identidade dos sócios  

6.3. Certidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo 

aos tributos e contribuições; 

6.4. Certidão do FGTS. 

6.5. Certidão de Débitos Trabalhistas 



7. DAS PENALIDADES: 

7.1. Será aplicada multa quando a contratada incorrer, dentre outras, em uma das situações a 

seguir indicadas, no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do 

contrato:  

a) Recusa injustificada, em aceitar, retirar ou assinar o instrumento contratual. 

b) Recusa em honrar a proposta apresentada, dentro do prazo estipulado. 

7.2. As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação. 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS; 

Caberá a Contratada: 

8.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação. 

8.2. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do serviço, de acordo com as 

especificações constantes da proposta e/ou instruções desta Dispensa de Licitação e seus 

Anexos. 

8.3. Prestar à Administração, sempre que necessário esclarecimentos sobre o objeto desta 

dispensa, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para o acompanhamento 

dos mesmos. 

 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Palmeira das 

Missões RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Novo Barreiro RS, 20 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

Edinaldo Rupolo Rossetto  

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018 

 

CONTRATADA:  CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  

CNPJ:   17.875.435/0001-82 

ENDEREÇO:  Rua Lucas de Oliveira, nº 49, Sala 602.  

CIDADE:  Novo Hamburgo  ESTADO: RS 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 

de IMPLANTAÇÃO, COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E 

PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS do município de Novo Barreiro/RS. 

VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

03 Secretaria Municipal de Administração 

0301 04 122 0010 2004 339039 57 0001 1826.0 Servicos de Processamento de Dados 

 

AMPARO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 

“ É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

 

JUSTIFICATIVA: 

A dispensa de Licitação por sua vez se verifica sempre que, a Licitação embora possível, em 

vistas da viabilidade da competição, não se justifica em razão do Interesse público. A situação 

aqui enquadrasse na Dispensa do Art. 24, Inciso II da Lei 8666/1993. Sendo que no Art. 23 da 

Lei 8.666/93 que trata das modalidades nos diz:  

 

“Art. 23. As modalidades de Licitação a que se referem os incisos I a 

III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes 

limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 

Convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); 

 

Ao presente caso, tal modalidade de Dispensa se justifica pela pequena relevância econômica 

da Contratação, estando presente o interesse público, o custo da licitação é superior ao 

benefício dela extraível. 

 

DO JULGAMENTO: 

O critério de julgamento será menor preço Global. 

 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Contrato social da empresa e cédula de identidade dos sócios  



Certidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo aos 

tributos e contribuições; 

Certidão do FGTS. 

Certidão de Débitos Trabalhistas 

 

DO PAGAMENTO: 

O pagamento será realizado até o 10º dia do mês subsequente a prestação dos serviços. 

 

 

Novo Barreiro, 27 de agosto de 2018. 

 

 

Edinaldo Rupolo Rossetto   

Prefeito Municipal   

 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

   

MARCELO MACHADO DIAS         CARMEN LUCIA K. O. STUMM 

 

 

 

 

FERNANDA ATZ LAVALL 

 

 

 

 


