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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 

 

 

O CISA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul,por meio do seu presidente Sr. Eduardo Buzzatti, 

convalidado com base nos documentos em anexo, bem como base legal 

pertinente, instaura nesta data o presente processo de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 02/2018. 

I – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente processo de dispensa à Contratação de 

Mão de Obra para instalação  de Material de Processamento de Dados  junto ao  

Servidor Central do CISA . 

         II – JUSTIFICATIVA 

Primeiro: Com aumento da carga de dados lançado nos sistemas que sustentam  

as atividades  do CISA,  faz-se necessário o aumento da capacidade de captação 

de dados para gerar informações com agilidade extrema.   

Segundo:  O CISA adquiriu  Discos SSDs e Módulos de Memória, na qual 

precisam ser instalados no Servidor da Marca Dell.   

Terceiro:   Desta maneira  compreende a contratação:  Backup de dados atuais, 

instalação de sistema operacional, implantação de segurança, domínio e outros 

testes visando  o  aumento da capacidade de memória do servidor, através de 

placas de memória bem como os disco SSDs.   
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III -  RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA 

 

A escolha recaiu sobre a empresa ANDRÉ GUEDES RUSCHEL  , 

inscrita no CNPJ nº 02.307.766/0001-49, por tratar-se de MENOR VALOR 

pesquisado no mercado e que o profissional responsável pela  instalação é perito 

em informática com vasta experiência na área de servidores. 

 

        IV – JUSTIFICATIVA DE 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, a teor do inciso III do parágrafo único do Art. 

26 da Lei de Licitações.  Assim, o valor total da aquisição será de R$ 1.995,00  

(Hum Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais) . 

 

       V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 

 

Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente 

contratação encontram-se devidamente alocados no orçamento do CISA para o 

exercício de 2018. 
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       VI – DA BASE LEGAL 

  

A base legal para a presente dispensa de licitação é o Art. 24, Inciso II 

da Lei 8.666/93 e suas alterações.                                                                 

 

 

   Ijuí, 20 de Fevereiro  de 2018. 

 

 

 

          EDUARDO BUZZATTI 

            Presidente do CISA 
 

 

 

 

 

 


