
ATA DA CPL

lnexigibilidade n" 004/2017

Processo Administrativo no 043/201 7

Aos nove horâs e trinta minutos, do dia vinte de novembro do ano de dois mil e
dezessete, na Sala do Setor de LicitaçÕes da Prefeiturâ Munacipal de Santo Antonio do
Planalto, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados
através da Portaria no 06312017, a fim de analisar o processo incluso que trata da
contratação direta por Inexigibilidade de Licitaçáo, em conformidade com a Resoluçáo
GPTOCL 043t2o17, de empresa TCHÊ INFORMÁTICA LTDA - EPq para implantaçáo e
locaçáo de software visando atender à demanda das Secretarias Municipais, conÍorme
descrito abaixo:
Módulo SIOPS; Modulo SICONFI; Módulo SIE; Módulo Geraçáo de Protestos; Módulo
Portal do Contribuinte.

É o caso de contratação mediante inexigibilidade de licitação, tendo em vista que a
empresa que a Administração pretende contratâr já mantém contrato com o Município,
sendo que todos os sistemas utilizados sáo da mesma.

A Lei Federal 8.666/'1993 diz que;
Art. 25. É inexigívet a licitaçâo quando houver inviabilidadê de competição, em

especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser

fornecidos por produtoÍ, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgáo de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o sêrviço, pelo Sindicato, Federaçáo ou ConfederaÇão Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivâlentes;

Sâo os seguintes os sistemas que a empresa locâ para o Município, em
decorrência da Licitaçáo Tomadâ de Preços 01/200'16 e do contrato no 04412016:

Quên. Especiícações lmplantaÇáo Conversão de Locação
dados e Trêinamênto

01

0í
01

contabilidade Pública - NBCASP

Tesourariâ
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Financeiro R$ 0,00
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Conkolê dê Pâtrimôniô

Conlrole de Froias

Controle de Estoque (almoxarifado)

Educação (Controle de escolas)

Gestáo Pessoal (Folha de
Pagamento)

R$000

RS 0,00

R§ 0,00

R$000

RS 0,00

R$000

RS 900,00

RS 300,00

R$ 400,00

R9 400,00

R$ 350,00

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 900,00

RS 800,00

RS 300,00

R$ 300,00

R$ 400,00

ArrêcedâÇão (lributário)

Controle da Dlvida Ativa R$000
Portal da Tránsparência Pública RS 0,00
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Orçamentário R§ 0,00 R$ 400,00

R$ 350,00

R$ 400,00

R§OOO RS 350,00

RS 7.350,00

Os sistemas, em módulos que pretendê-se locar e sobre os quais serão prestados
serviços de implantiaÉo, treinamênto de operadores, assistência técnica, promoÉo de
alterações necessárias e atualizaçóes, duranle a vigência do contrato, na medida da
necessidade, devêrão rodar de forma integrada com os demais sistemas, sendo
impossivel contratar com outra empresa, em Íazáo do sigilo dos fontes e da arquitetura
dos sistemas.

Os preços, por outro lado, guardam exata proporcionalidade em relação aos preços
praticados pela Empresa, no certame acima reÍerido, bem como, no contrato que mantém
com o Município, sem contar que o Município somente pagará a locação mênsâ|, ficando
livre de outros custos, conforme êsclarecimento da proposta da empresa Tchê lnformática.

juntando os seguintes documentos: no da cidade de Sarandi/Rs apresentou para
Íins de contrataÉo os seguintes documêntos: a) cópia do contrato social; b) certidão
positiva com efeitos de negativa municipal; c) certidáo negativa estadual; d) certidáo
negativa de débitos relativo ao tributos fedêrais e da dívida ativa da união; e) certidáo
negativa de débitos trabalhistas; f) cópia do cârtáo de CNPJ, g) Certidão Negativâ do
FGTS; h) Certidão Judicial CÍvel Negativa, i) Cópia do Alvará de funcionamênto do
estabelecimento j) Cópia
Dammann, represenlante

de
da

identidade do sócio da empresa Sí. Niuton Gilberto
mesma; k) comprovantê de inscrição no CNPJ no

Vanderlei

93.288.165/000í-91.
Após a análise dos documentos supracitados, a Comissão Permanentê de

Licitaçóes neste ato reprêsêntâdã pelo Sr Presidente Giovani Martins Farias, e Membros
Márcia Worm, e Vanderlei Marcelo Lermen, entenderam que a empresa acima citada,
encontra-se habilitada e apta a contratar com êste Município submetendo-se o processo
em seguida âo Consultor JurÍdico do Município, e posterior JuÍzo de Homologação e
adjudicaçáo do Sr. Prefeito Municipal.

Nada mais havendo â constar, encerro a prese assinada pelos
presêntês.
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Sâúdê R$ 0,00
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Compras e Licitaçôes


