
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 12/05/2021
Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0015/21
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 13/05/2021


HORARIO......................:
 09:00


Fornecedor.:

Endereço...:

CGCMF......:

CGCICM.....:
 Fone..:

Cidade.....:
 Estado:
 CEP:


OBJETIVO:
 Aquisição de um servidor usado, composto por dois processadores 

E5 2620 v4 com memória de no mínimo de 96 GB, 4 portas de  rede 

1Gbps Onboard, 4 discos de 300GB, 15KSAS., com garantia e 

assistência técnica gratuita de  180 (cento e oitenta) dias. 


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 


02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 


06- Validade da Proposta...............: 


SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO


Objeto: Aquisição de Servidor usado com dois processadores E5 2620 v4

Contratada: Dolce Aroma Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda

Preço: R$ 13.900,00

Dotação Orçamentária: 06.02 2180 449052/342 e  06.02  2311  449052/346


        

         JUSTIFICATIVA: Com o avanço da tecnologia, de programas e softwares, bem como da 

ampliação da necessidade de arquivamento de arquivos em forma digital, os quais 

demandam cada vez mais melhores opções na área de T.I, a fim de agilizar o atendimento 

e a prestação dos essenciais e indispensáveis serviços na área da saúde, resta 

necessária aquisição de um servidor, para atender a demanda nessa área da Secretaria 

Municipal de Saúde. 


        Trata-se de solicitação de procedimento de dispensa de licitação, na permissibilidade 

do artigo 72 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21, visando a aquisição de um 

servidor, usado, composto por dois processadores E5 2620 v4 com memória de no mínimo 

de 96 GB, 4 portas de  rede 1Gbps Onboard, 4 discos de 300GB, 15KSAS. 


        A aquisição se faz necessário, eis que, conforme já indicado, com o avanço das 

tecnologias, há necessidade de a Secretaria Municipal de Saúde contar com um servidor 
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que seja apto a permitir que todos os programas e softwares possam rodar nos CPUs, com 

agilidade e celeridade esperada para o atendimento mais célere possível, bem como 

permita o registro e arquivamento de arquivos digitais. 


         Por certo, a aquisição do servidor trará maior segurança e agilidade no exercício de 

atividades administrativas e burocráticas do cotidiano das atividades da secretaria, 

que cada vez mais são realizadas em ambientes virtuais, isto é, em programas, 

softwares e similares, muitos com envios de informações a outros entes públicos 

(Estado e União). 


        O preço da contratação se encontra compatível com o valor do mercado, conforme 

orçamentos apresentados. 

 

         Trata-se de aquisição de equipamento, por intermédio de dispensa de licitação nos 

termos do artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21.

           

        Tendo em vista o interesse e a legalidade, pela peculiaridade do equipamento e 

situação, enquadrado no dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a 

hipótese de contratação mediante dispensa de licitação, amparada no pelo artigo 72, II 

da referida Lei e demais correlatos.


        O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em contratação para 

aquisição de servidor, conforme descritos na proposta que segue anexo, e bem como do 

ato constitutivo, negativas fiscais e comprovação do preço.

 

        Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a singularidade e 

peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no art. 72 e 

decorrentes da Lei Federal n° 14.133/21, com a devida publicação do ato concernente na 

imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do 

artigo 75 II, daquele Texto Federal.


        Integra o presente, na forma de anexo:

        I - Proposta financeira;

        II - Ato constitutivo;

        III - Negativas fiscais;

        IV - Comprovação da compatibilidade do preço; 


        Assim, solicita-se o recebimento e processamento da presente ex vi legis.


Benjamin Constant do Sul, RS, 11 de maio de 2021.


Ari José Gasparetto

Secretário Municipal de Saúde


ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984
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Modalidade: Dispensa de Licitação nº15/2021

Contratada: Dolce Aroma Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda

Objeto: Servidor usado com dois processadores E5 2620 v4

Preço: R$ 13.900,00.


        

         OBJETO: Aquisição de um servidor usado, composto por dois processadores E5 2620 v4 

com memória de no mínimo de 96 GB, 4 portas de  rede 1Gbps Onboard, 4 discos de 300GB, 

15KSAS., com garantia e assistência técnica gratuita de  180 (cento e oitenta) dias. 


         JUSTIFICATIVA: Trata-se de aquisição de servidor usado com dois processadores E5 2620 

v4 para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

especifico e devidamente justificado no termo de solicitação, para atender a demanda 

daquela secretaria. 


        O termo de solicitação apresenta, de modo suficiente, o objeto, sua necessidade, 

justificativa do prestador dos serviços, compatibilidade do preço e a existência de 

suficiente previsão orçamentária.


        Dá análise efetivada, diante do interesse público na prestação dos serviços, conclui-

se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos 

fundamentos apreciados.


Benjamin Constant do Sul, RS, 11 de maio de 2021.


Nilton José Valentini

Prefeito Municipal


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
Aquisição de um servidor usado, composto por dois processadores E5 2620 v4 com 

memória de no mínimo de 96 GB, 4 portas de  rede 1Gbps Onboard, 4 discos de 300GB, 

15KSAS., com garantia e assistência técnica gratuita de  180 (cento e oitenta) 

dias. 


001
 1
 UN
 SERVIDOR USADO COM DOIS PROCESSADORES E5 

2620 v4


3




PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL


AV. ERNESTO GABOARDI, 984


FONE 54-3613-2175


VALOR TOTAL:__________________________________


Observações do Proponente:


Autorização:
 NILTON JOSÉ VALENTINI

PREFEITO MUNICIPAL


, em 12 de Maio de 2021
BENJAMIN CONSTANT DO SUL


Assinatura e Carimbo 
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AV. ERNESTO GABOARDI, 984
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RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Processo de Dispensa

Numero.....:
 0015/21

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 12/05/2021


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 13/05/2021

HORARIO......................:
 09:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:

Endereço:

Municipio:

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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