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TERMO DE RERRATIFICAÇÃO  

ATO DE DISPENSA Nº 25/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 

 

 

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO. ATO DE 

DISPENSA Nº 25/2021. 

 

O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA), com sede 

à Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala n.º 102, 

Bairro Canto, CEP 88.070-800, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob o n.º 

09.427.503/0001-12, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Senhor Gilsoni 

Lunardi Albino, no uso de suas atribuições legais e regimentais, pelo presente Instrumento, 

vem RETIFICAR, de ofício, o ATO DE DISPENSA Nº 25/2021, 22 de novembro de 2021, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

I – DA RETIFICAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Tendo em vista a necessidade de alguns ajustes ao ato 

publicado, perfeitamente corrigível, sem qualquer prejuízo às partes ou a terceiros, pois 

que inclusive preservada a autenticidade, a integridade e a legibilidade do arquivo original, 

sendo assim, retifica-se, por este instrumento: 

a) No primeiro item para fazer constar: ‘400 (quatrocentos) Relatórios: Capa: 29,7x42,6cm, 

4x0 cores em Couche Fosco Comercial 300g. Prova Por E-mail. Miolo: 76 págs, 21x29,7cm, 

4 cores em Couche Fosco Comercial 115g. Prova Por E-mail. Com Laminação em Bopp 

Fosco, Nº lados 1(Capa), Vinco, Nº de Vincos 1(Capa), Lombada Quadrada (Colada), 

Empacotamento Padrão com texto na lombada’, em vez de ‘400 (quatrocentos) Relatórios: 

Lombada Grampeado Capa: 29,7x42,6cm, 4x0 cores em Couche Fosco Comercial 300g. 

Prova Por E-mail. Miolo: 80 págs, 21x29,7cm, 4 cores em Couche Fosco Comercial 115g. 

Prova Por E-mail. Com Laminação em Bopp Fosco, Nº lados 1(Capa), Vinco, Nº de Vincos 

1(Capa), Lombada Quadrada (Colada), Empacotamento Padrão com texto na lombada’. 

 

b) O VALOR TOTAL da aquisição do referido Ato de Dispensa para o fornecedor ROCHA 

SOLUÇÕES GRÁFICAS - CNPJ: 95.833.307/0001-80 para fazer constar ‘R$ 24.100,00 (vinte 

e quatro mil e cem reais)’, em vez de ‘R$ 24.575,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e 

setenta e cinco reais)’. 

 

II – DA RATIFICAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. Em decorrência da correção acima, fica consolidada a publicação 

do ‘ATO DE DISPENSA Nº 25/2021’, do Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal – CIGA, RATIFICANDO-SE todos os demais termos e condições, não alterados ou 



 

substituídos por este instrumento, devendo ser publicado no órgão oficial de divulgação 

dos atos do CIGA, como condição indispensável à sua eficácia. 

Por conseguinte, este texto não substitui o publicado no Diário Oficial dos Municípios de 

Santa Catarina – DOM/SC, em 22 de novembro de 2021, Nº 3421278 que pode ser 

acessado pelo link: https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3421278, apenas o 

complementa, a fim de que passe a constar o valor da contratação correto. 

 

 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Florianópolis, 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

GILSONI LUNARDI ALBINO 

DIRETOR EXECUTIVO DO CIGA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

ATO RERRATIFICADO 

ATO DE DISPENSA Nº 25/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 

 

OBJETO: Aquisição de material gráfico e de expediente. 

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

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de envio de correspondências inerentes à 

atuação do CIGA;   

Considerando que o envelope timbrado assegura fácil identificação do CIGA e de seu 

endereço para correspondências, além de contribuir para a exposição da marca CIGA; 

Considerando o retorno de eventos presenciais, incluindo reuniões/assembleias do e 

treinamentos do CIGA; 

Considerando a necessidade do CIGA de divulgar suas soluções e ações, de forma 

contínua; 

Considerando que a distribuição de material gráfico é uma das formas de divulgação do 

CIGA (soluções e ações); 

Considerando que o CIGA prestará contas referente ao exercício de 2021 e apresentará o 

seu Plano de Trabalho para o exercício de 2022, além de divulgar as soluções 

disponibilizadas e demais ações empreendidas aos entes consorciados na sua Assembleia 

Geral Ordinária, que deverá ocorrer em janeiro de 2022, sendo tais informações 

apresentadas em documento impresso, além do formato eletrônico; 

Faz-se necessária a contratação de serviços gráficos para a impressão de materiais a serem 

distribuídos para seus entes consorciados, entes que poderão vir a integrar este consórcio 

e demais entidades que possuam interação com o CIGA. 

Identificação do Problema 

Utilização dos envelopes timbrados do CIGA em estoque; 

Obrigação do CIGA de apresentação aos consorciados do “Relatório de Atividades e 

Prestação de Contas 2021 – Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2022”; e 

necessidade de divulgar o CIGA, incluindo suas ações e suas soluções, de forma contínua; e 

Atualização da identidade visual do CIGA e do portfólio de soluções do CIGA demandam 

atualização das peças gráficas. 



 

Identificação da Necessidade 

Dispor de relatório para prestar contas aos entes consorciados e para divulgar e promover 

os serviços prestados pelo Consórcio; e 

Dispor de materiais atualizados para distribuição em treinamentos futuros realizados pelo 

CIGA. 

Solução Escolhida 

Considerando o valor estimado da presente contratação, é possível realizá-la mediante 

Dispensa de Licitação, uma vez que é mais vantajoso para esta Administração formalizar tal 

contratação por dispensa de licitação, sendo o custo de estruturação de Edital e de 

realização de um pregão maior em comparação às despesas administrativas inerentes ao 

processo de contratação por dispensa de licitação, bem como confere celeridade ao 

processo de aquisição. 

Considerando que os aspectos legais inerentes à efetivação de contratações nesta 

modalidade, tais como: pesquisa de preços e verificação da regularidade fiscal/ trabalhista 

do(s) fornecedor(es) serão observados. 

DESCRIÇÕES DO OBJETO  

- 400 (quatrocentos) Relatórios: Capa: 29,7x42,6cm, 4x0 cores em Couche Fosco Comercial 

300g. Prova Por E-mail. Miolo: 76 págs, 21x29,7cm, 4 cores em Couche Fosco Comercial 

115g. Prova Por E-mail. Com Laminação em Bopp Fosco, Nº lados 1(Capa), Vinco, Nº de 

Vincos 1(Capa), Lombada Quadrada (Colada), Empacotamento Padrão com texto na 

lombada. 

- 1.000 (1mil) envelopes saco no tamanho grande, com arte fornecida pelo CIGA, com as 

seguintes especificações: tamanho 26x36cm, off-set branco 120 g/m², cor 4x0, acabamento 

com corte, vinco e colagem; 

- 1.000 (mil) Blocos de anotações personalizado com 25 folhas cada, nas dimensões: 

15x22cm (lxa). Folhas internas: em papel sulfite 75g, Lombada Colada, impressão apenas 

frente, personalizada com a logomarca do CIGA na parte superior e endereço na parte 

inferior. 

- 500 (quinhentos) Informativos: 21x29,7cm fechado, 4x4 cores em Couché Fosco 

Comercial 150g, 8 páginas; 

- 800 (oitocentos) Folders: folder 56x30cm aberto, com três dobras, 4x4 cores, papel 

couchet fosco 150g;  

- 500 (quinhentas) pastas com bolsa encaixe; e 



 

- 400 (quatrocentas) canetas plásticas com aplicação da logo. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade nº 2001 – Administração e Manutenção do 

Consórcio; Elemento de despesa 3.3.90.30.99 (Outros materiais de consumo). 

CONTRATADA: ROCHA SOLUÇÕES GRÁFICAS 

CNPJ: 95.833.307/0001-80 

VALOR: R$ 24.100,00 (vinte e quatro mil e cem reais) 

 

CONTRATADA: DELTA BRINDES CRIATIVOS LTDA 

CNPJ: 76.832.427/0001-18 

VALOR: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) 

 

 

 

Florianópolis, 24 de novembro de 2021.  

 

GILSONI LUNARDI ALBINO 

Diretor Executivo do CIGA 
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