
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 

 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000  
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919 

Termo de Dispensa de Licitação 

 
Dispensa de Licitação nº 27/2021 

 
Processo Administrativo n° 4.127/2021 

 
 

 Nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, acolho parecer exarado no 

processo n° 4.127/2021 e ratifico a dispensa de licitação com base no artigo 24, 

inciso IV da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa UHT Brasil - Softwares 

de Gestão de Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 36.351.547/0001-89, com sede 

na Av. Brigadeiro Faria Lima 1811, conj 918, Jardim Paulistano, São Paulo/RS, CEP 

01.452-001, para aquisição de licença de uso, manutenção e suporte remoto para 

sistema de gestão de saúde, com o valor do licenciamento de R$ 12.955,25 (doze 

mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco reais) e o valor mensal de 

R$ 12.955,25 (doze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco reais) 

para manutenção e atualização continuada do sistema, pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias, ou até homologação de processo licitatório. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de julho de 2021. 

 

 

 

João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Esta dispensa de licitação foi examinada e está 

de acordo com art. 24, IV da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

Lúcio Rosa Reinstein - Assessor Jurídico - 

OAB/RS – 84.858 
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Ratificação de Dispensa de Licitação 

 
Dispensa de Licitação nº 27/2021 

 
Processo Administrativo n° 4.127/2021 

 

O Prefeito Municipal de São Sepé, acolhendo parecer exarado nos autos, 

reconhece ser dispensável a licitação, com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei n° 

8.666/93, e ratifica a contratação, nos termos do art. 26 do mesmo diploma, para a 

contratação da UHT Brasil - Softwares de Gestão de Saúde Ltda., inscrita no 

CNPJ sob n° 36.351.547/0001-89, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima 1811, conj 

918, Jardim Paulistano, São Paulo/RS, CEP 01.452-001, para aquisição de licença 

de uso, manutenção e suporte remoto para sistema de gestão de saúde, com o valor 

do licenciamento de R$ 12.955,25 (doze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais 

e vinte e cinco reais) e o valor mensal de R$ 12.955,25 (doze mil e novecentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e cinco reais) para manutenção e atualização 

continuada do sistema, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ou até 

homologação de processo licitatório, o pagamento poderá ser efetuado nas 

seguintes dotações orçamentárias, conforme disponibilidade financeira: Órgão: 07- 

Secretaria Municipal de Administração; Unidade: 07 - Secretaria Municipal de 

Saúde/FMS/ASPS/Vinculados; Atividade: 2.285 CUSTEIO – Atenção Básica; Código 

Red/Recurso 10887 Locação de Software/4500 AB; Atividade: 2.046 Manutenção da 

Saúde; Código Red/Recurso: 9037 Locação de Software/0040 ASPS; Natureza da 

Despesa: 33904006-0000. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de julho de 2021. 

 

 

 

João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 
Publique-se: 

Publicado no Mural Oficial, 
conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2020. 
 

_______________ 

 

 


		2021-07-21T14:40:09-0300
	JOAO LUIZ DOS SANTOS VARGAS:17693063072
	Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal


		2021-07-21T14:40:35-0300
	JOAO LUIZ DOS SANTOS VARGAS:17693063072
	Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal


		2021-07-21T14:41:16-0300
	LUCIO ROSA REINSTEIN:01122879059
	Eu estou aprovando este documento




