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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2020 
 
 
OBJETO  
 
 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação pela CONTRATADA, aos sistemas disponibilizados: 
 

1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – CIGA DOM/SC: 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); 

 
2. Gestão de Obras – CIGA OBRAS: 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; 

 
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional – CIGA 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; 

 
4. Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – CIGA NOTA: permite a 

emissão de Nota Fiscal de Serviços com o intuito de registrar, de forma eletrônica, as 
operações de prestação de serviço de pessoas jurídicas estabelecidas no município, sendo 
integrado ao Sistema de Gestão do Simples Nacional; 

 
5. 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 CON-TRATADA; 

 
6. Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma – SINFAT/SC: hospedagem, 

manutenção, desenvolvimento e registro dos licenciamentos emitidos no sistema SINFAT 
municipal, por meio do qual o município recebe os pedidos de licença dos empreendedores, 
elabora os Pareceres Técnicos e Relatórios de Vistoria e emite as licenças ou indeferimentos, 
sendo todo o trâmite concentrado em uma base única de dados, proporcionando maior 
transparência sobre as informações dos licenciamentos; 

 
7. Gestão do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – CIGA DEC: permite que os atos e termos 

processuais municipais sejam formalizados, comunicados e transmitidos por formato 



eletrônico por meio de uma caixa postal eletrônica, com acesso restrito aos usuários 
cadastrados e autorizados. A ferramenta garante sigilo, identificação, autenticidade e 
integridade das informações. 

 
8. Coletor de Dados- CIGA COLETOR: permite a integração dos dados tributários e cadastrais de 

pessoas físicas e jurídicas, com o intuito de promover a organização, o armazenamento e o 
cruzamento desses dados para consequente combate à sonegação de impostos. O sistema 
promove o intercâmbio de informações entre os fiscos municipais e Estadual mediante 
arquivos de layouts pré-definidos, por meio de certificado digital e conexão criptografada; 

 
9. Sistema de Tramitação Eletrônica de Processos – E-CIGA: hospedagem, manutenção, 

desenvolvimento e registro das tramitações eletrônicas de processos administrativos. O e-
CIGA contribui para agilizar a tramitação de processos administrativos; ampliar o acesso dos 
interessados; permitir o envio de informações por meio eletrônico; melhorar a comunicação 
dos atos processuais; facilitar a recuperação de dados. O sistema também facilita a gestão de 
documentos e reduz o uso de papel. 

 
Dos sistemas disponíveis, serão contratados incialmente pelo município: 
 
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário - DOM/SC  

3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples 

5. Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM 

 
 A publicação no DOM/SC substituirá a publicação impressa e será veiculada gratuitamente no 
endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores – Internet. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 O CIGA foi criado em 29 de novembro de 2007, mediante a subscrição do Protocolo de 
Intenções por doze municípios, e tem por objetivo o desenvolvimento, implantação, capacitação, 
manutenção e suporte de sistemas de tecnologia da informação e comunicação voltadas para a 
relação governo-cidadão, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a 
sociedade civil, e que promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação 
com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão 
pública municipal. 
 
 Os serviços eventualmente contratados pelo município com o CIGA serão menos 
dispendiosos, atendendo assim ao princípio da economicidade, pois o CIGA não visa lucro e vale-se 
também da economia de escala, podendo prestar serviços a todos os municípios consorciados. Por 
conseguinte, também haverá maior padronização entre os sistemas de tecnologia da informação e 
comunicação disponibilizados aos municípios consorciados. 
 Ressalte-se que o CIGA foi gerido e organizado pela Federação Catarinense de Municípios – 
FECAM e Associações de Municípios, entidades de defesa dos interesses municipalistas. 

 
 Dar publicidade e levar ao conhecimento dos cidadãos os atos administrativos, contratos ou 
outros instrumentos legais é obrigação da administração pública. A transparência nas informações 
possibilita a qualquer pessoa questionar e controlar toda a atividade administrativa. Inclusive, o 



dever de publicidade é princípio norteador da Administração pública, conforme disposto no art. 37 
da Constituição Federal: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

 
 Atualmente, é indissociável à idéia de publicidade e transparência a divulgação de 
informações por meio da Internet. O crescente uso desta ferramenta como meio de comunicação a 
transforma em um moderno instrumento de publicação para o poder público municipal. 
 
 Muitos órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, já utilizam a Internet 
como ferramenta oficial de publicidade, por meio dos seus respectivos diários oficiais eletrônicos. 
Alguns exemplos de diários eletrônicos: Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça. 
 
 Será instituído do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, disponível em 
versão eletrônica no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br, como o órgão oficial de publicidade 
deste município. Com a utilização desse mecanismo de publicidade, o município reduzirá custos de 
publicações legais e ampliará a divulgação dos seus atos, permitindo a todos os cidadãos a consulta 
às publicações legais por meio da Internet. 
 
 Todos os órgãos e entidades públicas deste município, assim compreendidas a Prefeitura, 
Câmara de Vereadores, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas 
públicas, poderão publicar seus atos no DOM/SC.  
 
 Ainda, a publicação no DOM/SC substituirá as demais publicações impressas, para todos os 
efeitos legais, exceto para os editais de licitação na modalidade tomada de preços e concorrência, os 
quais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/93, devem ser publicados também em jornal de 
grande circulação. Indiretamente, o DOM/SC contribui com a preservação do meio ambiente, na 
medida em que reduz o gasto de papel para divulgação dos atos da Administração Pública. 
 
 A legalidade da instituição do DOM/SC já foi consultada pela FECAM ao TCE/SC, que assim se 
manifestou (Pré-julgado nº 1934): 
 

1. Com fundamento nos arts. 111, parágrafo único, da Constituição Estadual e 6º, XIII, da Lei 
(federal) n. 8.666/93, as exigências de publicações previstas nos arts. 26, caput, e 61, 
parágrafo único, da Lei (federal) n. 8.666/93 e 4º, I, da Lei (federal) n. 10.520/02 podem ser 
cumpridas pela publicação dos atos neles previstos no diário oficial eletrônico, desde que 
lei municipal defina este meio como o oficial de publicação. 
2. A publicação dos atos normativos somente pelo diário oficial eletrônico é possível desde 
que lei municipal defina este meio como o oficial de publicação também para este tipo de 
ato - aplicação analógica do art. 111, parágrafo único, da Constituição Estadual e da Lei 
(federal) n. 11.419/06. 



3. Em ambos os casos, a lei deve garantir que sejam cumpridos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade previstos no âmbito da 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. 
4. Quando a lei exigir outros meios de publicidade e divulgação dos atos administrativos além 
do diário oficial, como na hipótese do art. 21 da Lei (federal) n. 8.666/93, deverá a 
Administração Pública realizar os referidos procedimentos. 

 
 No DOM/SC serão divulgadas apenas as denominadas “publicações legais”, quais sejam, leis, 
decretos, portarias, editais de licitação, extratos de contratos administrativos, editais de concursos, 
etc. Não é permitida a publicidade institucional do município no DOM/SC, ou seja, este tipo de 
divulgação continuará a ser realizada por meio de jornais locais ou regionais, rádio, televisão e outros 
meios de publicidade institucional. 
 

 Também, constitui objeto desta contratação os serviços de tecnologia da informação, no 

âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA. 

  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, com fulcro no artigo 
2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05; no artigo 18 do Decreto Federal n.º 6.017/07; no 
artigo 24, inciso XIII, primeira parte, e inciso XVI, segunda parte, da Lei Federal n.º 8.666/93; e na Lei 
Municipal n.º 1854, de 15/12/2009, e amparada em parecer da Assessoria Jurídica do Município. 
  
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
 
 O fornecedor escolhido foi Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), por 
ser a única instituição que atende as necessidades da prefeitura municipal e cujo preço é compatível 
aos valores praticados no mercado. O valor total da contratação será de R$ 7.770,00 (sete mil 
setecentos e setenta reais), divididos em 12 parcelas mensais no valor de R$ 647,50 (seiscentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes aos sistemas: 
 
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário - DOM/SC - R$ 4.200,00 
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples - R$ 1.680,00 
5. Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM - R$ 1.890,00 
 
Água Doce, 29 de dezembro de 2020 
 
 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 
 
GLÁUCIA REGINA VARASCHIN     CRISTIANO SAVARIS DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitações    Membro 
 
 


