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MUNICÍPIO DE VIDEIRA 

INEXIGIBILIDADE Nº 62/2022 – PMV - JUSTIFICATIVA 

O Município de Videira, comunica os seguintes atos: 

INEXIGIBILIDADE Nº 62/2022 - PMV 

OBJETO: Contratação de empresa para locação de câmeras e equipamentos em regime de locação com instalação, manutenção corretiva e preventiva, 

fornecimento de Sistema de Videomonitoramento englobando as câmeras, software para Visualização em nuvem (sem necessidade de instalação de plugins 

proprietários) e compatível com Windows e Linux, além de dispositivos móveis, monitoramento  e armazenamento em "nuvem" (cloud Storage) e extração 

de imagens para uso do órgão, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante do 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 08/2021, Ata de Registro de Preço nº 01/2022, do Consórcio de Inovação na Gestão Pública - CIGA. 

 

JUSTIFICATIVA DA COMPRA: “Com o objetivo de garantir mais segurança para população e proteção do patrimônio público, a Prefeitura 

a municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, juntamente com o Órgão de Transito Municipal ORTRAVI vem através deste solicitar a 

contratação de serviço de 124 câmaras de monitoramento, que serão instaladas em diversos pontos do município, sendo eles em áreas urbanas e rural. 

A contratação do serviço, fazem parte do programa CIGA, projeto que visa levar através do videomonitoramento mais segurança para 

pequenos e médios municípios de Santa Catarina.   

A presente adesão dar-se á em consonância com o artigo 15 da lei nº 8666/93, com o prejulgado nº 1895 do tribunal de contas Estadual de 

Santa Catarina, e de acordo com a Resolução nº 180/2020 do Consórcio de Inovação na Gestão Pública – GIGA – órgão gerenciador desta Ata, onde essas 

câmeras estarão 24h à disposição para o trabalho preventivo e ostensivo em nossa cidade e com essa contratação, estamos gerando mais segurança e mais 

tranquilo para as famílias Videirenses.” 

 

É a justificativa apresentada pela área requisitante. 

 

 

VALOR DA COMPRA: R$ 150.426,12 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos) 

 

 

FUNDAMENTO: art. 25, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

Videira – SC, 02 de dezembro de 2022 

 

ISRAEL RIBEIRO 

Secretário de Desenvolvimento Urbano 
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