
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº. 111/2022 

 
 
Do: Prefeito do Município 
 
Ao: Departamento de Compras 
 
. 

          
Marcelo Otaviano Dos Santos, prefeito do município de Monte Azul Paulista e 
ordenador de despesas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por 
Lei: 
 
Considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Governo; 
parecer técnico emitido pela referida Secretaria de Governo, e a necessidade 
da para a contratação de Solução Integrada de e-mail, com 120 pacote de 
Software de Escritório e Armazenamento, denominado Google Workspace 
Business Starter incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e 
treinamento para administração da solução, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista, conforme termo de referência 
anexo I .  
 
 
Considerando a escolha da empresa, SAFETEC INFORMATICA LTDA, 
inscrita no CNPJ(MF) nº 07.333.111/0007-54, que apresentou a melhor 
proposta para a administração, com o valor unitário de R$ 324,00 (Trezentos 
e vinte e quatro reais), perfazendo o valor total para120 pacotes de 
Software de Escritório e Armazenamento, denominado Google Workspace 
Business Starter incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e 
treinamento para administração da solução, em R$ 38.880,00 (trinta e oito 
mil, oitocentos e oitenta reais) valor este dentro do praticado no mercado, , 
conforme já apurado. 
 
 
Considerando que os valores está dentro do praticado no mercado, e ainda, a 
qualidade dos serviços ofertados, boa flexibilidade no pagamento e 
fidelidade no prazo de execução. 
 
Considerando que a empresa vencedora, apresentou os documentos que 
comprovam que preenche os requisitos de habilitação.  
 
Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e 
orçamentários para a para a contratação de Solução Integrada de e-mail, com 
120 pacote de Software de Escritório e Armazenamento, denominado Google 
Workspace Business Starter incluindo suporte técnico remoto, migração de 
dados e treinamento para administração da solução, para atender as 
necessidades da Prefeitura.  



 
Considerando o parecer do departamento jurídico, pela legalidade da 
aquisição, direta, nos termos do artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, 
mesmo não havendo necessidade do parecer de acordo com o decreto 
municipal nº 3.655, de 06 de janeiro de 2022, que regulamenta os 
procedimentos para realização de dispensa de licitação, fundamentada pela Lei 
14.133/2021. 
 
 
AUTORIZO, a contratação da empresa SAFETEC INFORMATICA LTDA, 
inscrita no CNPJ(MF) nº 07.333.111/0007-54, através do procedimento de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a para a contratação de Solução Integrada 
de e-mail, com 120 pacote de Software de Escritório e Armazenamento, 
denominado Google Workspace Business Starter incluindo suporte técnico 
remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista, por 
um período de 24 meses, de acordo com o termo de referência.   
 
Determino que o Departamento de Compras e Licitações, realize as 
publicações exigidas nos termos do artigo 72, parágrafo único da lei 
14.133/2021, com base no decreto municipal nº 3.655, de 06 de Janeiro de 
2022, que regulamenta os procedimentos para realização de dispensa de 
licitação, fundamentada pela Lei 14.133/2021. 
 

  
                                                       Gabinete do Prefeito, 18 de Agosto de 2.022.  

 

 
 
 

 ________________________________________ 
MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS 

Prefeito do Município 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
PROCESSO Nº 111/2022 
DISPENSA Nº 041/2022. 
Marcelo Otaviano Dos Santos, prefeito do município de Monte Azul Paulista, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao 
parágrafo único do art. 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda 
documentação que consta nos autos do Processo de Compras nº 111/202 – 
Dispensa de Licitação nº 041/2022, autorizo  a contratação da empresa 
SAFETEC INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) nº 07.333.111/0007-
54, através do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a 
contratação de Solução Integrada de e-mail, com 120 pacote de Software de 
Escritório e Armazenamento, denominado Google Workspace Business Starter 
incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para 
administração da solução, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Monte Azul Paulista, conforme termo de referência, no valor total 
de R$ 38.880,00 ( trinta e oito oitocentos e oitenta  reais), com fundamento no 
artigo 75, inciso II, da Lei n. º 14.133, de 01 de Abril de 2021; decreto 
10.922 de 30 de Dezembro de 2021, que atualizou os valores nos incisos I 
e II do caput do artigo 75, da referida Lei, e o decreto municipal nº 3.655, 
de 06 de Janeiro de 2022, que regulamenta os procedimentos para 
realização de dispensa de licitação, fundamentada na Lei 14.133/2021 
 

Publique-se na forma da Lei. 

 

                                     Monte Azul Paulista SP, 18 de Agosto de 2.022. 

 

 

 
___________________________ 

Marcelo Otaviano Dos Santos 
Prefeito do Município 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2022 
PROCESSO Nº 111/2022 
DISPENSA Nº 041/2022. 
Contratante: Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista-SP 
Contratada: SAFETEC INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) nº 
07.333.111/0007-54  
Objeto: Contratação de Solução Integrada de e-mail, com 120 pacote de 
Software de Escritório e Armazenamento, denominado Google Works pace 
Business Starter incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e 
treinamento para administração da solução, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista, conforme termo de referência 
Valor:  R$ 38.880,00 (Trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais) 
Data Inicio: 18/08/2022 
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses.  
Recursos Financeiros:  
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
020200.04.122.0007.2007 – 3.3.90.40 – 041   
Fundamento: artigo 75, inciso II, da Lei n. º 14.133, de 01 de Abril de 2021; 
decreto 10.922 de 30 de Dezembro de 2021, que atualizou os valores nos 
incisos I e II do caput do artigo 75, da referida Lei, e o decreto municipal nº 
3.655, de 06 de Janeiro de 2022, que regulamenta os procedimentos para 
realização de dispensa de licitação, fundamentada na Lei 14.133/2021 
Publique-se na forma da Lei. 

 

                                     Monte Azul Paulista SP, 18 de Agosto de 2.022. 

 

 

 
___________________________ 

Marcelo Otaviano Dos Santos 
Prefeito do Município 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


