Água Santa, RS, 25 de julho de 2022.

De: Secretaria Municipal de Administração
Para: Setor de Licitações
Objeto: Solicitação de instauração de processo licitatório.

Através deste solicito a instauração de processo licitatório – modalidade dispensa
de licitação com base no art. 75, I da Lei 14,133/2021 – visando contratação de empresa
especializada para locação de servidor. Em anexo a esta solicitação, encaminho três
orçamentos.

Atenciosamente

______________________________________
MARLEI DE ARRUDA GIRARDI
Secretária Municipal de Administração

Material:
( ) Consumo
( ) Permanente
( x ) Serviços

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor Solicitante (Secretaria(s) Competente(s)): Secretaria de Administração
Justificativa

O Servidor de rede tem como função o armazenamento
de dados de forma local, garantindo o sigilo e
(Próprios do Município,
segurança das informações. A utilização de Servidores
verba fed. ou est. – Caso
seja verba especificar a
de Rede possibilita a entrega de várias máquinas
mesma):
virtuais — até o limite da capacidade do hardware das
Recursos próprios do
Município. DOTAÇÃO:
máquinas físicas —, que podem prover serviços aos
0301 3390 4003
usuários, internos e externos, dos quais, por exemplo,
0000 2009 Red 1022
cabe destaque para:
-Sistema de Gerenciamento de Documentos;
-Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD);
-Sistemas para armazenamento de arquivos;
-Sistemas de Gestão de Pessoas entre outros.
Tal servidor aumenta o desempenho do acesso aos
dados, tornando o acesso mais rápido.
Fonte de Recursos:

A necessidade de aquisição dos equipamentos
responsáveis pelos serviços, banco de dados/rede, se
dá pelo fato do elevado tempo de uso do atual
equipamento, cuja média de tempo de utilização é de
sete (7) anos. A aquisição dos servidores atuais foi
realizada em 2015, quais estão ultrapassados e
operando no limite de sua capacidade. De acordo com
estatísticas produzidas pelos principais fornecedores
de servidores do mundo, a vida útil de um computador
é de cinco anos.
A locação apresenta as seguintes vantagens:
-redução do tempo de parada (a contratada obriga-se
a substituir todo o equipamento em caso de falha
minimizando assim o tempo de parada dos sistemas);
-manutenção (manutenção total do equipamento
durante o período de vigência contratual),
-liberação imediata de grande capital (o recurso a ser
empregado na compra de um equipamento pode ser
utilizado em outras áreas do município, uma vez que o
bem não fica imobilizado);
-continuidade de serviços (é um dos atributos principais
a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista
que a interrupção da prestação dos serviços públicos
causaria transtornos aos administrados e à população).

Responsável
Existe a necessidade de aquisição
material / serviço descrito abaixo.
Estou de acordo com a solicitação e
justificativa.

____________________
Marlei de Arruda Girardi

Data: ____/____/______

Indicação do responsável para fiscalização do contrato: Marlei de Arruda Girardi
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Material Especificado
HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB) 64GB
(2 x 32GB) PC4-2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier
Smart Array P408i-a SR NC No Optical 800W 3yr Next Business Day Warranty
HPE Discos SSDs 2.5 (3x2TB Sata III) 6 GB/S Leitura 560 MB e Gravações 530 MB/S
– WDS200TsB0A
Kiti de Segurança Bezel

04

Licenciamento Microsoft Windows Server 2019

Item

01

02

Quant.
01

Unid.
Servidores

03

Discos

01

Kit

02

Software

DOCUMENTOS TÉCNICOS:
Caso o produto/serviço a ser adquirido/contratado necessite de qualificação técnica específica, informar quais
documentos deverão ser exigidos no Edital para que seja comprovada a habilitação do vencedor (exemplo: atestado de
capacidade técnica, registro CREA/CAU/CRC, certificados de cursos específicos, etc...).

01
02
03
EXIGÊNCIAS QUANTO AO PRODUTO/SERVIÇO:
- Caso haja exigências específicas quanto à aquisição do produto/ prestação do serviço, informar quais serão para que
seja colocado no Termo de Referência (exemplo: combustíveis – necessidade de prestação de serviço 24 horas, produtos
– local de entrega (para cálculo do frete), prazo de entrega ou prazo para início da prestação dos serviços, etc...)
OBS: Tais exigências deverão constar também na pesquisa de preço encaminhada aos fornecedores, pois as mesmas
influenciam no preço a ser cotado.

01
02
03
04

Exmo. Senhor
EDUARDO PICOLOTTO
DD. Prefeito Municipal

Na condição de representante da Secretaria de
Administração, venho pelo presente, solicitar sua autorização para a “Dispensa
de Licitação com base na Lei 14.133/2021” para contratação de empresa
especializada para locação de servidor de rede. O Servidor de rede tem como
função o armazenamento de dados de forma local, garantindo o sigilo e
segurança das informações. A utilização de Servidores de Rede possibilita a
entrega de várias máquinas virtuais — até o limite da capacidade do hardware
das máquinas físicas —, que podem prover serviços aos usuários, internos e
externos, dos quais, por exemplo, cabe destaque para:
-Sistema de Gerenciamento de Documentos;
-Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD);
-Sistemas para armazenamento de arquivos;
-Sistemas de Gestão de Pessoas entre outros.
Tal servidor aumenta o desempenho do acesso aos dados, tornando o acesso
mais rápido.
A necessidade de aquisição dos equipamentos responsáveis pelos serviços,
banco de dados/rede, se dá pelo fato do elevado tempo de uso do atual
equipamento, cuja média de tempo de utilização é de sete (7) anos. A aquisição
dos servidores atuais foi realizada em 2015, quais estão ultrapassados e
operando no limite de sua capacidade. De acordo com estatísticas produzidas
pelos principais fornecedores de servidores do mundo, a vida útil de um
computador é de cinco anos.
A locação apresenta as seguintes vantagens:
-redução do tempo de parada (a contratada obriga-se a substituir todo o
equipamento em caso de falha minimizando assim o tempo de parada dos
sistemas);
-manutenção (manutenção total do equipamento durante o período de vigência
contratual),
-liberação imediata de grande capital (o recurso a ser empregado na compra de
um equipamento pode ser utilizado em outras áreas do município, uma vez que
o bem não fica imobilizado);
-continuidade de serviços (é um dos atributos principais a ser levado em conta
pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços
públicos causaria transtornos aos administrados e à população).
CONSIDERANDO:
1º - Considerando o interesse público;

2º - Que a Empresa HP SERVIÇOS DE
PROTEÇÃO DE DADOS LTDA apresentou orçamento menor.
3º - Que a Empresa HP SERVIÇO DE
PROTEÇÃO DE DADOS LTDA preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessários.
Solicito autorização para contratar com a
Empresa HP SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS LTDA, para prestação de
serviço de locação de servidor de rede, no valor total anual de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
Tal solicitação está de acordo com as
disposições contidas no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas
alterações posteriores.
Água Santa RS, 26 de julho de 2022.

Marlei de Arruda Girardi
Secretária Municipal da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO N° 076/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022

EDUARDO PICOLOTTO, Prefeito Municipal de Água Santa, no
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021
e suas alterações posteriores,
CONSIDERANDO:
O interesse público;
Que a Empresa HP SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS LTDA
preenche todos os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
Que a Empresa HP SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE DADOS LTDA
apresentou orçamento menor em pesquisa de mercado feita pela Secretaria
solicitante.

RESOLVE

Dispensar licitação para contratar a Empresa
HP SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS LTDA, para prestação de serviço
de locação de servidor de rede, no valor total anual de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) nos termos do Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2,21 e suas
alterações posteriores.

Água Santa RS, 26 de julho de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ABERTURA
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EDUARDO PICOLOTTO, Prefeito Municipal de Água Santa,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 75, Inciso II, Lei Federal
nº 14.133/2021 e suas alterações, resolve:
01 - Autorizar a dispensa de processo licitatório.
a) Modalidade - Dispensa de Licitação
b) Número – 34/2022
c) Objeto: contratação de empresa especializada para
locação de servidor de rede.

Água Santa RS, 26 de julho de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM
PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA
(Lei nº 14.133/2021)

Dispensa de Licitação (Art. 75, Inciso II)
Nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, acolho
o parecer exarado no processo n° 76/2022, dispensa de licitação nº 34/2022 e
ratifico a dispensa de licitação para a contratação da empresa HP SERVIÇOS
DE PROTEÇÃO DE DADOS LTDA, para prestação de serviço de locação de
servidor de rede, no valor anual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo prazo de
12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento de contrato.

Água Santa, RS, 26 de julho de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EDUARDO PICOLOTTO, Prefeito Municipal de Água Santa,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 75, Inciso I, Lei Federal
nº 14.133/2021 e suas alterações, resolve:
01 - Homologar a dispensa de processo licitatório.
a) Modalidade - Dispensa de Licitação
b) Número – 34/2022
c) Objeto: contratação de empresa especializada para
locação de servidor de rede
d) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anual
e) Fornecedor: HP SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE
DADOS LTDA,
CNPJ: 09.334.082/0001-85
f) Embasamento: Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, e
alterações posteriores.
g) Dotação orçamentária:
0301 3390 4003 0000 2009 Red 1022

Água Santa RS, 26 de julho de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EDUARDO PICOLOTTO, Prefeito Municipal de Água Santa,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 75, Inciso I, Lei Federal
nº 14.133/2021 e suas alterações, resolve:
01 - Encerrar a dispensa de processo licitatório.
h) Modalidade - Dispensa de Licitação
i) Número – 34/2022
j) Objeto: contratação de empresa especializada para
locação de servidor de rede.

Contém este processo _______ (____________________)
páginas numeradas e rubricadas, podendo o devido processo ser
arquivado.
Secretaria Municipal da Administração
Setor de Licitações,
aos 26 de julho de 2022.

PROCESSO 076/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2022
O Município de Água Santa torna público o Processo de Dispensa de Licitação
nº 34/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para locação
de servidor de rede. Valor: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Fornecedor: HP
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE DADOS LTDA. CNPJ: 09.344.082/0001-85.
Fundamentação legal: Inciso II, Art. 75, Lei 14.133/2021.

Água Santa, 26 de julho de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

