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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2022  

PROCESSO Nº 139/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de licença de uso do pacote de soluções "google workspace interprise standard" 

para atendimento da demanda de armazenamento de dados de arquivos da Municipalidade, de acordo com 

as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: INTELLIGENCE PARTNER BRASIL CONSULTURIA DE INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 16.728.588/0001-34 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 79662 GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE 

STANDARD.    

01 SERV 5.639,90 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 20/2022: R$ 5.639,90 (cinco mil, seiscentos e trinta e nove 

reais e noventa centavos). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.1. A aquisição de licença de utilização do serviço GOOGLE WORKSPACE, que é uma ferramenta 

desenvolvida pela empresa GOOGLE, visa atendimento de uma demanda de armazenamento de arquivos 

de dados do Município, aproximadamente 1,5 terabyte de arquivo de dados que são compartilhados através 

de intranet entre os diversos departamentos da administração municipal, e que embora estejam salvos em 

servidor próprio do município, requerem por questões de segurança possuir cópias de segurança 

armazenados em “nuvem”, que é uma tecnologia de armazenamento em drive, e que podem a qualquer 

tempo e de qualquer lugar serem acessados, além disso o armazenamento em nuvem possui sistemas 

altamente seguros contra ataques de hakers, fazendo com que esta cópia esteja imune a qualquer evento 

que possa ocorrer em nossos servidores, seja de ataques virtuais ou até mesmo de danos físicos. 

 

2.2.  O sistema de atual de armazenamento é extremamente vulnerável no aspecto físico, já que o local onde 

estão instaladas essas máquinas não possui infra estrutura mínima de alimentação de energia e refrigeração 

adequados para a manutenção  desses equipamentos em funcionamento vinte e quatro horas por dia. 

Também a organização técnica desses arquivos é deficitária, tanto que já por algumas vezes houve falhas 

em alguns discos rígidos e ataques mal intencionados de vírus que nos causaram perdas de informações 

importantes. 

 

2.3. Para que o Município adequasse sua estrutura, de modo a garantir a integridade desse banco de dados, 

seria necessário grande dispêndio financeiro e de pessoal. Para efeito de comparação, cidades com porte 

semelhante ao de Francisco Beltrão possuem estrutura de tecnologia de informação alocada a este serviço 

com investimentos superiores a um milhão de reais , além de corpo técnico altamente capacitado para a 

gestão desses arquivos.  

 

2.4. O serviço GOOGLE WORKSPACE é uma ferramenta rápida e eficiente e que suprirá tanto a demanda 

de armazenamento quanto a necessidade de compartilhamento desses arquivos entre servidores de todas 

as secretarias, já que dentro as suas funcionalidades está a possibilidade de gerenciamento de acessos, 

possibilitando que pastas de arquivos possam ser acessadas e editadas somente por pessoas autorizadas, 

necessitando para isso apenas possuir acesso a rede mundial de computadores e uma conta Google de email, 

que nesse caso é gratuita para cada servidor. 

 

2.5. Além disso outras tecnologias do pacote de serviços oferecido pela Google serão utilizadas pelas 

secretarias, a exemplo do CLASSROOM que é uma plataforma central de ensino e aprendizagem que será 

utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde para promover o aperfeiçoamento contínuo das equipes de 
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atendimento, dispondo ali de cartilhas de atendimento do Sistema  Único de Saúde – SUS. Outra 

ferramenta importante é a possibilidade de gravação de reuniões virtuais realizadas através do GOOGLE 

MEET. 

 

2.6. A Administração já é usuária do G-SUITE, que é a mesma plataforma de serviços que se pretende 

adquirir mas na configuração antiga e que está sendo descontinuada pela companhia, associada a 

necessidade de agregação de mais serviços há a necessidade de migração para o GOOGLE WORKSPACE 

sendo que a aquisição da licença se dará através da empresa INTELIGENCE PARTNER BRASIL 

CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA que é representante autorizada da GOOGLE no Brasil para 

licenciamento de seus produtos, com o valor de R$ 5.639,90 por uma assinatura anual do serviço GOOGLE 

WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD. 

 

2.7. Licença nas mesmas condições foram cotadas com outra representantes GOOGLE BRASIL, contudo não 

obtivemos nenhuma resposta. 

                          

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

470 03.002 04.122.0404.2.004 3.3.90.40.06.00 000 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação são 

oriundos da receita própria do município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

INTELLIGENCE PARTNER BRASIL CONSULTURIA DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ  sob o 

nº 16.728.588/0001-34, estabelecida na Rua Barão De Itapetininga, nº 124 Conj. 111, Bairro República, CEP: 

01.042-000, em São Paulo/SP, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 

e o contido do Termo de Referência, que integra o presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 20/2022, em 18 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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