
JUSTIFICATIVA

 O presente  instrumento de  justificativa se presta  a  cumprir  o  contido no art.  26  da  Lei
8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação. 

I – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E
SUPORTE  DA  PLATAFORMA  DE  SERVIÇO  NA  NUVEM  (DRIVE),  PARA  USO  NA  SEDE  DO  CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL QUIRIRI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,  conforme especificações técnicas:-espaço
no mínimo  100 GB por  conta,  para uso em 06 (seis)  contas;  -implantação de um novo serviço
agregado de espaçamento online para gerenciamento de arquivos individuais; -ferramenta Onedrive
(06  licenças)  da  Microsoft,  integrada  com  o  domínio  principal  (quiriri.com.br),  gerando
configurações personalizadas em formato empresarial, contendo drive virtual, outlook online, office
365, recursos de compartilhamento de arquivos; -os serviços em nuvem são fornecidos em modo
Cluster (servidores espalhados pelo mundo), porém o gerenciamento (integração) é efetuado com
servidores  próprios,  sediados  no  Brasil,  gerenciados  pela  empresa  CONTRATADA;  -instalação  e
configuração; -visita técnica no local; -integração de rotinas de assinatura digital por TLS 1.3.

II – Contratada: GABRIELE SCHNEIDER KEMPER MEI (nome fantasia JOJOB SERVIÇOS DIGITAIS).

III  -  Caracterização da Situação que Justifica a Dispensa: A Dispensa de Licitação  para a contratação dos
referidos serviços se funda no Inciso II  do Art.  24 da Lei  8.666/93 e justifica-se  tal  contratação visando
atender  as  atividades  administrativas  do  Consórcio  Intermunicipal  Quiriri,  bem  como,  do  Sistema
Intermunicipal de Municipalização do Licenciamento Ambiental – SIMLA do CIQ, nos termos do objeto desta
dispensa, proporcionando assim a prestação destes serviços ao Consórcio Intermunicipal Quiriri.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: A escolha recaiu sobre a empresa GABRIELE SCHNEIDER KEMPER MEI ,
pois em pesquisa de preços, a referida empresa apresentou a menor proposta dos serviços requeridos pelo
Consórcio Intermunicipal Quiriri e possuir documentação habilitatória regular.

V - Justificativa do Preço: O preço total contratado de R$ 796,80 (setecentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos) é compatível com o preço praticado no mercado, pelo período de 12 (doze) meses.

 Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na imprensa oficial para os
fins do art. 26 da Lei 8.666/93. 

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri


