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ATO DE DISPENSA Nº 22/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2021 

 

OBJETO: Aquisição de 1(um) certificado digital do tipo e-CPF A3. 

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

JUSTIFICATIVA:  

Considerando que o e-CPF é um certificado digital que permite a identificação e 

assegura autenticidade e integridade na comunicação eletrônica entre o empregado do 

CIGA e outras entidades, tais como a Receita Federal do Brasil (RFB), além de ser utilizado 

para assinaturas digitais que requerem o CPF. A emissão de um novo e-CPF se faz 

necessária devido a aproximação da data de expiração do certificado vigente emitido para 

o analista de sistemas, Marcello André Previdi. 

 

Considerando que o e-CPF será utilizado para assegurar a autenticidade dos 

empregados do CIGA nos processos, documentos e envio de dados em que a assinatura 

eletrônica é requerida. 

 

Considerando, ainda, a implantação do processo eletrônico no CIGA (sistema e-

CIGA) é imprescindível que os empregados do CIGA possuam sua assinatura eletrônica 

vinculada, também, a um certificado digital de uso pessoal e intransferível, no caso o e-

CPF. 

 

Considerando que o portal do Simples Nacional 

(https://www10.receita.fazenda.gov.br/login/publico/bemvindo/) só permite acesso através 

de certificado digital e-CPF Considerado que o empregado Marcello atua diretamente em 

projeto relacionado ao Simples Nacional, e necessita acessar o Portal do Simples Nacional 

para andamento de suas atividades. 

 

Considerando os orçamentos realizados, constatou-se que há certificados do tipo 

e-CPF com validade de 5 (cinco) anos, sendo vantajoso, em termos econômicos, para 

administração efetuar tal aquisição, uma vez que o valor é um pouco superior aos 

certificados com validade de 3 (três) anos no fornecedor com o orçamento mais vantajoso, 

sendo este inferior aos valores dos certificados com validade de 3 (três) anos nos demais 

fornecedores pesquisados. 

 

Desta forma, após um levantamento no CIGA acerca de quem não possui um 

certificado digital de uso particular, ou que possua certificado com data de validade 

próxima, faz-se necessária a aquisição de 1 (um) e-CPFs A3.Considerando que os aspectos 

legais inerentes à efetivação de compras nesta modalidade, tais como: pesquisa de preços, 

e verificação da regularidade fiscal/ trabalhista do(s) fornecedor(es) serão observados. 



 

Considerando o valor referente à presente compra, é possível realizá-la mediante 

Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, II da lei 8666/93, uma vez que é mais 

vantajoso para esta Administração formalizar tal compra por dispensa de licitação, pois o 

custo de estruturação de Edital e de realização de um pregão será maior em comparação 

às despesas administrativas inerentes ao processo de compra por essa modalidade.  

Faz-se necessário a aquisição de 1 (um) certificado digital do tipo e-CPF A3. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade nº 2001 – Administração e Manutenção do 

Consórcio; Elemento de despesa 3.3.90.40.99 (Outros serviços de tecnologia da 

informação) 

 

CONTRATADA: CECHINEL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 

CNPJ: 29.480.028/0001-55 

VALOR: 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

 

Florianópolis, 30 de setembro de 2021.  

 

 

GILSONI LUNARDI ALBINO 

Diretor Executivo do CIGA 
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