
 

 

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis/SC – C.P. 76 – CEP 88015-710 –E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br 

Florianópolis, 22 de setembro de 2021. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 46/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO 23/2021 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS DA LGPD 

 
  

Tendo em vista a não observância à INSTRUÇÃO NORMATIVA 67 DE 8 DE 
JULHO DE 2021, a qual regulamenta sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, 
de que trata a Lei nº 14.133/2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito 
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a Comissão Permanente 
de Licitação entendeu que se faz necessária a publicação e operação do procedimento 
diretamente no comprasnet, atendendo aos requisitos da supracita IN. Seu Art. 4º, Inciso 
II, estabelece que: 

 
Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de 

licitação, na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses: 
 

(...) 
 

II - contratação de bens e serviços, no limite do 
disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

 
Oportuno se torna dizer que o § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, 

regulamenta que a contratação direta deve, preferencialmente, ser precedida de 
divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, 
com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da 
Administração em obter propostas de eventuais interessados, devendo ser selecionada a 
proposta mais vantajosa.  

  

Do exposto, dadas as considerações acima formuladas, o Conselho Regional de 
Contabilidade de Santa Catarina, divulgará o Aviso de Dispensa Eletrônica no sítio 
eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/, oportunizando a todos os interessados o 
cadastramento de sua proposta. 

 
 
 

  
  

PÂMELA DUART ARAÚJO PARIZOTTO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

 PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO (CPF XXX.151.929-XX) em 22/09/2021 18:06:00
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