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REQUISIÇÃO INTERNA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

 

Secretaria Requisitante:  
SECRETARIA DA FAZENDA 

Data:  
06/05/2022 

Número:  
49/2022 

Finalidade:  
Contratação de  instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, com inquestionável reputação ético-profissional e sem fins lucrativos (SEBRAE) a para 
execução do programa “SEBRAETEC – PLANEJAMENTO PARA PRESENÇA DIGITAL” pelo CONTRATADO ao 
CONTRATANTE, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados na proposta comercial do 
projeto (Anexo da  presente  requisição). 

Dotação Orçamentária: 
 
07 -  SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS 
001 - DIRETORIA DE TURISMO 
2026 -  Manutenção do Fundo Municipal de Turismo 
3339000000000000000 - Aplicações Diretas 
01000000 - Recursos Ordinários 
 
07 -  SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS 
001 - DIRETORIA DE TURISMO 
2026 -  Manutenção do Fundo Municipal de Turismo 
3339000000000000000 - Aplicações Diretas 
03000000 - Recursos Ordinários 
 

 
Item Quantidade Unidade Produto Valor (R$) 

1 1 SERVIÇO Contratação de  instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, com inquestionável reputação ético-profissional e 
sem fins lucrativos (SEBRAE) a para execução do programa 
“SEBRAETEC – PLANEJAMENTO PARA PRESENÇA DIGITAL” pelo 
CONTRATADO ao CONTRATANTE, conforme características, 
objetivos e metodologia discutidos e apresentados na proposta 
comercial do projeto (Anexo da  presente  requisição) 
 

12.899,54 

 
Obs.: Os  serviços  contratados  abrangem  ainda   o  disposto  nesta  requisição, nas normativas de  regência bem como  
da  proposta  apresentada pela contratada. 
 
Os preços serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e 
ferramental, transporte de material e pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste 
requisição e  no  respectivo procedimento administrativo. 
 
As quantidades acima descritas são máximas e não  obrigam a MUNICIPALIDADE a firmar  aquisição do montante integral 
podendo,  durante a  vigência  do  presente  haver aquisições  parciais, sem que caiba direito à  indenização de qualquer 
espécie  à CONTRATADA.  
 
Fica o (a) CONTRATADO (a) obrigado (a) a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele(a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
Nos casos omissos, aplicar-se-á a Lei 8.666/93. 
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A CONTRATAÇÃO não gera qualquer tipo de vínculo trabalhista, entre os funcionários das partes contratantes com a 
outra parte, arcando cada qual com o pagamento de todos os tributos e encargos, decorrentes deste instrumento, que 
sejam de sua responsabilidade, quer sejam trabalhista, previdenciários, securitários, tributários, fiscais ou parafiscais, 
inclusive e em especial de seus empregados/prepostos que trabalharão para a realização do objeto deste contrato, e, 
especialmente aqueles denominados como FGTS, INSS, PIS, SEGURO. 
 
Em conformidade com o artigo 621 da  Lei nº   8.666, de 21 de junho de 1993, cada  ordem de  compra  vale  como  
contrato, sendo que,  uma  vez  concluídos os  serviços, o pagamento será  devido  e exaurido o  ato  administrativo. 
 
Diante do dever  de  publicidade,  a CONTRATADA  bem  como  seus  sócios, administradores  e  representantes, ao  
participar  da  licitação  estarão  permitindo a  divulgação de  seus  dados, documentos  e  informações. 
 
DO AMPARO LEGAL: 
 
Como preceituado no Art. 24, XIII da Lei n° 8.666/93, entendemos ser dispensável a realização de certame visto que é 
dispensável a licitação “na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;                  (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
Fundamento Legal 
Lei 8.666/1993, art. 24, inciso XIII c/c art. 26. 
 
 
DAS JUSTIFICATIVAS 
 
Conforme   consta  da proposta  pelo  SEBRAE à  esta  municipalidade, são as soluções propostas: 
 
“Este programa, será composto por três etapas, sequenciais e inter-relacionados, de forma a atender a 
totalidade dos objetivos propostos e otimizar a execução e alinhamento dos processos por parte da 
coordenação, consultores e empresa.  
ETAPA 01 | ALINHAMENTO DA PROPOSTA Briefing com o 
cliente, para nivelamento do escopo do trabalho, contendo necessidades, requisitos e restrições; e 
validação do planejamento de execução dos serviços; composto de cronograma resumido.  
ETAPA 02 | 
DIAGNÓSTICO Diagnóstico da organização e do mercado alvo, incluindo, quando aplicáveis, aspectos 
como: • Diagnóstico interno: levantamento das estratégias e ações de marketing digital da empresa e 
suas repercussões; identificação de pontos de melhoria; uso de recursos; SEO; métricas; retorno 
sobre o investimento. • Diagnóstico externo: análise do mercado; estudo do público alvo; definição de  
personas; investigação do segmento de atuação; estudo de concorrência; reputação da marca; 
oportunidades e ameaças; • Alinhamento com o planejamento estratégico da empresa: definição de 
objetivos, metas e indicadores de performance das ações digitais, levando em consideração os 
objetivos estratégicos do negócio. • Levantamento das necessidades do negócio, a partir da imersão  
nos objetivos estratégicos do cliente. • Levantamento da presença dos clientes no ecossistema digital 
da empresa, como insumo para o planejamento.  
ETAPA 03 | PLANEJAMENTO DIGITAL Projeto 
detalhado, com planejamento dos serviços e das ações a serem implementados para tecnologias 
digitais. Podem estar inclusos os seguintes itens: • Plano de ação: definição de canais, personas,  
mensagens, investimentos, cronograma de implantação, monitoramento e mensuração de resultados; 

 
1 Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas 

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e 

facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 
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• Identificação de padrões, recursos, funcionalidades e tendências de mercado no projeto para o 
posicionamento digital; • Planejamento para atuação em mídias sociais; • Planejamento para busca  
orgânica – análise e relatório; . Diretrizes de Governança para manutenção da estratégia de 
posicionamento na internet. • Planejamento para atuação com links patrocinados e outras estratégias 
de mídia paga em ambiente digital. ENTREGA ETAPA 03: Relatório final contemplando os itens 
desenvolvidos durante o processo de execução da consultoria”. 
 
Sendo os seguintes resultados esperados: 
 
“Expansão da visibilidade da empresa;  Abertura de novos mercados e alcance de novos públicos;  Aumento das vendas, 
incremento da divulgação e exposição de seus produtos/serviços;  Melhoria e rapidez na comunicação com seus clientes”. 
 
Ademais, os  serviços  oferecidos   proporcionaram  a  realização de  trabalhos  com mais  qualidade  e  eficiência  em prol 
de  toda  a  coletividade. 
 
DOS SERVIÇOS 
 
Conforme  proposta  apresentada 
 
DOS VALORES  PRATICADOS. 
 
Os valores  consignados na  proposta  encontram-se  dentro da  realidade  de  mercado, sendo que a  remuneração da  
CONTRATADA se  dará através  da  concessão de  subsídio  por   esta  para   viabilizar  o projeto,  que  totalizará 
R$12.899,54 (doze mil,  oitocentos  e  noventa e nove reais  e   cinquenta e quatro centavos) mediante a  apresentação 
de Nota Fiscal e  emissão de   boletos  pela  CONTRATADA. 
 
DA EMPRESA CONTRATADA 
 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA – SEBRAE/SC 

CNPJ: 82.515.859/0001-06 INSC. ESTADUAL: ISENTO 

ENDEREÇO: RODOVIA SC 401, KM 01, LOTE 02. PARQUE 
TECNOLÓGICO ALPHA – BAIRRO JOÃO PAULO 

MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS - SC 

CEP: 88030.000 FONE/FAX: (048) 3221-0800 

REPRESENTANTE (S) LEGAL(IS): 

NOME: DOUGLAS LUÍS TRÊS CARGO: GERENTE  REGIONAL 

NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: Administrador 

CPF/MF: 660.819.479-04 

NOME: IONITA ROSA LUNELLI CARGO: GERENTE REGIONAL VALE DO ITAJAÍ 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA PROFISSÃO: ADMINISTRADORA 

C.I: 2.162.642 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SC  CPF/MF: 665.170.879-15 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
Solicito que se adote a modalidade de Dispensa com fundamento no Art. 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8666/93 c/c 
art. 26 do mesmo diploma legal, PARA TAL CONTRATAÇÃO. 

 
 
 

Giovana Borges de Lima Lenzi         PAULO BINDELLI 
Turismo           Secretário da Fazenda 

 
JORGE LUIZ STOLF 

Prefeito 
Autorizante 
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