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Registrado no TCE/SC sob o código:  

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2022 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2022 

 
 
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÃO MOVEL PARA FORNECIMENTO DE 08 (OITO) LINHAS 
TELEFÔNICAS MÓVEIS COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER 
OPERADORA E DDD DO BRASIL, 1GB DE INTERNET CADA LINHA, 
WHATSAPP ILIMITADO, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA 
ROAMING NACIONAL ILIMITADO, DESLOCAMENTO NACIONAL ILIMITADO, 
PARA AS AGENTES DE SAÚDE (ACS), PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIAL/SC. 
 
 

1. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO 
 
 

 Justifica-se tal aquisição pela necessidade de adquirir linhas 
telefônicas móveis com Ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do 
Brasil, com 1GB de internet cada linha, WhatsApp ilimitado, SMS ilimitado para 
qualquer operadora Roaming nacional ilimitado, Deslocamento nacional ilimitado    
para serem usados pelas Agentes de Saúde (ACS). 

 
Considerando o avanço e a modernização de sistemas e 

processamentos de informações junto aos pacientes do município durante 
as visitas de rotina pelas agentes de Saúde, onde nossos municipes 
residem em perimetro rural, teremos a importação desses dados em tempo 
real, no momento da visita, horário em que a mesmaocorre entre outras 
informaçõespertinentes a rotina do dia-a-dia. 

O Município, como mais uma medida de atualização do sistema, busca 
melhorar a gestão de informação para uso de seus servidores e da 
população que vem em busca de serviços públicos. 

Tendo em vista a necessidade, a legalidade, a integridade, a segurança 
das pessoas, entende-se configurada a hipotese de contratação mediante 
dispensa de licitação, aparada pelo Artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, considerando-se o valor total da aquisição. 

 
Assim, é notório que nos procedimentos de dispensa, não existe a 

obrigatoriedade de cumprimento de todas as etapas formalizadas na Lei  n. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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14.133, de 1º de abril de 2021, que são fundamentais em um procedimento normal 
de licitação.  

 
Mesmo assim, devemos atentar para os princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade 
administrativa impostos à Administração Pública, conforme ensina Antônio Roque 
Citadini:  

 
"Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não 
estará o administrador desobrigado da obediência aos princípios 
básicos da contratação impostos à Administração Pública. Assim, 
será sempre cobrada ao administrador a estrita obediência aos 
princípios: da legalidade (a dispensa deverá ser prevista em lei e não 
fruto de artimanha do administrador para eliminar a disputa); da 
impessoalidade (a contratação direta, ainda que prevista, não deverá 
ser objeto de protecionismo a um ou outro fornecedor); da 
moralidade (a não realização das etapas de licitação não elimina a 
preocupação com o gasto parcimonioso dos recursos públicos, que 
deve nortear a ação do administrador); da igualdade (a contratação 
direta não significa o estabelecimento de privilégio de um ou outro 
ente privado perante a Administração); da publicidade (embora 
restrita, a contratação direta não será clandestina ou inacessível, de 
modo que venha a impedir que dela conheçam os outros 
fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e da probidade 
administrativa (que é o zelo com que a Administração deve agir ao 
contratar obras, serviços ou compras)".  

 
Dentro destes princípios é que deve se nortear o presente processo 

de contratação direta pela modalidade de dispensa de licitação, sendo que todos 
os esforços para se obter um valor justo e uma empresa idônea foram 
observados. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
A Licitação para contratação de obras, serviços, compras e 

alienações é uma exigência constitucional, para toda Administração Pública, 
conforme ditames do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021, ressalvados os casos em que a administração pode ou deve deixar 
de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.  
 
 

3. DA SITUAÇÃO DE DISPENSA 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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4. Artigo 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, C/C Decreto nº 
10.922, de 30 de dezembro de 2021. 
 
O caso em questão se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei 
classifica como licitação dispensável, pois a contratação dos serviços 
afigura-se dentro da situação prevista em lei. Segundo a Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, em hipóteses tais, afim de garantir a 
continuidade dos serviços públicos, a administração pode efetivamente 
realizar a contratação direta do referido serviço, mediante dispensa de 
licitação, conforme Artigo 75, inciso II do referido diploma: 

 
“Art. 75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras”. 
O Decreto nº 10.922, de 30 de dezembro de 2021, atualizou os valores do 
artigo e  inciso supramencionado para R$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil 
vinte reais e quarenta e um centavos). 

 
Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para 

contratação de serviços nos casos dos presentes autos de compra direta, cujo 
valor total da aquisição é de R$ 2.799,60 (dois mil e setecentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos).  

 
 

5. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA 
 
A escolha recaiu sobre a empresa DESCNET TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.366.517/0001-31, 
com sede na Avenida Martin Piaseski, 435, Sala 01, Bairro Centro, Descanso, SC, 
CEP: 89910-000, neste ato representado por seu Sócio Administrador Senhor 
Leandro Carlos Silveira, inscrito no CPF nº 020.***.***-06, em face da qualificação 
apresentada, e em razão do valor apresentado. 
 

 
6. VALOR TOTAL DO SERVIÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
Para o fornecimento dos serviços citados abaixo, o valor mensal a 

ser pago será prestação dos serviços será de R$ 559,92 (quinhentos e cinquenta 
e nove reais e noventa e dois centavos) mensais totalizando a importância global 
para o período de 5 (cinco) meses de R$ 2.799,60 (dois mil e setecentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos), sendo que o valor pago por linha 
será de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) por mês. 
 

Item Descrição Unid. Quantidade Valores - Unitário Valores - Total 
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO MOVEL 
SERVIÇO 5,00000 559,9200 2.799,60 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.922-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.922-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.922-2021?OpenDocument
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PARA FORNECIMENTO DE 08 
(OITO) LINHAS TELEFÔNICAS 
MÓVEIS COM LIGAÇÕES 
ILIMITADAS PARA QUALQUER 
OPERADORA E DDD DO BRASIL, 
1GB DE INTERNET CADA LINHA, 
WHATSAPP ILIMITADO, SMS 
ILIMITADO PARA QUALQUER 
OPERADORA ROAMING 
NACIONAL ILIMITADO, 
DESLOCAMENTO NACIONAL 
ILIMITADO.      

Soma: 2.799,60      
Soma: 2.799,60 

Total de Registros: 1 
 

 
7. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Público 

deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo em vista 
que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais vantajosa à 
administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de licitação, um 
dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa do 
preço. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se em conformidade com 
os valores praticados do mercado específico, obtida através de apresentação de 
orçamento, sendo o preço mais vantajoso.  
 
Para a escolha do fornecedor, foi realizada pesquisa de mercado, sendo coletado 
cotações de preço no comercio regional: DESCNET TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA, E&D TELECON EIRELI,  E A EMPRESA GT CORP TELEFONIA 
EMPRESARIA, cotações estas que acompanham o processo de dispensa. Dentre 
as cotações verificou-se que, a empresa que ofertou proposta mais vantajosa para 
o Município foi DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, sendo que a mesma 
ofertou proposta para os dois itens totalizando o valor de R$ 2.799,60 (dois mil e 
setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). 
 
 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
Órgão: 08 - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ] 
Unidade: 001 - [ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ] 
Tipo Ação: Atividade - Ação: 2023 –  
Funcional: 0010.0301.0019 - [ Manut. das Ações e Serv.em Saúde  
Elemento: (235)3339000000000000000 - [ Aplicações diretas ] 
Superavit Informatização UBS 

 
 

Paial – SC, 04 de agosto de 2022 
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JANDIRA MARIA FRANZ 
Gestora do fundo Municipal de Saúde 

 
 
 
DHONATAN RENAN POMMERENING 
Assessor Jurídico 
OAB/SC 46.461 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


