
DECRETO Nº 2.277 DE 28 DE MAIO DE 2020.

Regulamenta o tipo de licitação para contrata-
ção de bens e serviços de informática pela admi-
nistração pública municipal direta e indireta.

Matione Sonego, Prefeito Municipal de São João do Polêsine no uso das atri-

buições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no §4º do art.

45 Lei Federal nº 8.666/1993, 

DECRETA:

Art. 1º Para as contratações de bens e serviços de informática poderão ser ado-

tados os tipos de licitação “menor preço” ou “técnica e preço”, conforme disciplinado neste

Decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na legislação perti-

nente.

Art. 2º A licitação do tipo “menor preço” será adotada para a aquisição de bens

e serviços de informática considerados comuns, qualquer que seja o valor da contratação e in-

dependentemente da modalidade de licitação utilizada.

§1º São considerados comuns o bem ou o serviço cujos padrões de desempenho

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais

de mercado, na forma do art. 1º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

§2º Será permitida a utilização da licitação do tipo “menor preço” nas contrata-

ções de bem e serviço de informática que não sejam comuns, desde que o valor global estima-

do seja igual ou inferior ao da modalidade convite.



Art. 3º A licitação do tipo “técnica e preço” será adotada para a contratação de

bem e serviço de informática de natureza predominantemente intelectual, assim considerados

quando a especificação do objeto apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de

qualidade e desempenho ou outro fator que indique ser necessário avaliar as vantagens e des-

vantagens de cada solução.

Art. 4º. A definição do critério de julgamento deverá ser devidamente justifica-

da no processo de licitação, observando os parâmetros estabelecidos neste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal de São João do Polêsine/RS, aos 

vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte. 

Matione Sonego
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se 
Em 28-05-2020

 Agueda E. Recke Foletto 
Secretária Municipal de Administração


