
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2016
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 
1 - OBJETO DA INEXIGIBILIDADE: 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação 
e publicação on-line Atos Oficiais de efeito externo
Item 01: Integração do sistema que compreende a implementação da página técnica do Município, 
alimentação dos dados no sistema, consolidação dos Atos, vinculação da página de pesquisa com o site 
oficial da Prefeitura Municipal de Papanduva e o acesso aos rec
Item 02: Manutenção do sistema do
publicação on-line Atos Oficiais. 
 
2 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
 
Trata-se de procedimento que visa a 
especializados no gerenciamento, divulgação e publicação on
Orgânica, Leis Complementares e Leis Ordinárias, na re mundial de computadores, propiciando assim , a 
legalidade, publicidade, economia  e praticidade no acesso e pesquisa aos Atos Oficiais, para todo e 
qualquer interessado nestas informações
 
3 - ENQUADRAMENTO LEGAL: 
 
O presente processo de inexigibilidade, quanto a sua forma
Licitações em vigor.  
 
4 - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
 
Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios do contratante.
 
5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 
Os recursos orçamentários correrão por conta do 
Administração - elemento de despesa 3
 
6-PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA: 
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA. - CNPJ nº. 
abrangência nacional, a operar com sistema de gerenciamento e disponibilização de dados oficiais dos 
Estados e Municípios Brasileiros em Banco de Dados Único na Rede Mundial de Computadores, conforme 
declaração da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que segue acostado no 
presente processo licitatório de Inexigibilidade.
O custo para a integração do sistema que compreende a implementação da página técnica do Município, 
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prestação de serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação 
line Atos Oficiais de efeito externo, sendo: 

ntegração do sistema que compreende a implementação da página técnica do Município, 
alimentação dos dados no sistema, consolidação dos Atos, vinculação da página de pesquisa com o site 
oficial da Prefeitura Municipal de Papanduva e o acesso aos recursos gerenciais da plataforma

dos serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação e 

CTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO: 

se de procedimento que visa a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados no gerenciamento, divulgação e publicação on-line Atos Oficiais de efeito externo
Orgânica, Leis Complementares e Leis Ordinárias, na re mundial de computadores, propiciando assim , a 

licidade, economia  e praticidade no acesso e pesquisa aos Atos Oficiais, para todo e 
qualquer interessado nestas informações, faz-se necessária esta inexigibilidade.  

xigibilidade, quanto a sua forma e mérito está amparado pelo 

: 

Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios do contratante.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

Os recursos orçamentários correrão por conta do Projeto Atividade nº 2.006 - Manutenção 
elemento de despesa 33.90.00 – Aplicações Diretas. 

CNPJ nº. 03.725.725/0001-35 é a detentora e única Empresa , de 
abrangência nacional, a operar com sistema de gerenciamento e disponibilização de dados oficiais dos 
Estados e Municípios Brasileiros em Banco de Dados Único na Rede Mundial de Computadores, conforme 

claração da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que segue acostado no 
presente processo licitatório de Inexigibilidade. 

para a integração do sistema que compreende a implementação da página técnica do Município, 

 

prestação de serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação 

ntegração do sistema que compreende a implementação da página técnica do Município, 
alimentação dos dados no sistema, consolidação dos Atos, vinculação da página de pesquisa com o site 

ursos gerenciais da plataforma. 
serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação e 

prestação de serviços técnicos 
line Atos Oficiais de efeito externo, como Lei 

Orgânica, Leis Complementares e Leis Ordinárias, na re mundial de computadores, propiciando assim , a 
licidade, economia  e praticidade no acesso e pesquisa aos Atos Oficiais, para todo e 

 artigo 25 da Lei de 

Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios do contratante. 

Manutenção da Secretaria de 

é a detentora e única Empresa , de 
abrangência nacional, a operar com sistema de gerenciamento e disponibilização de dados oficiais dos 
Estados e Municípios Brasileiros em Banco de Dados Único na Rede Mundial de Computadores, conforme 

claração da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que segue acostado no 

para a integração do sistema que compreende a implementação da página técnica do Município, 



 

 

alimentação dos dados no sistema, consolidação dos Atos, vinculação da página de pesquisa com o site 
oficial da Prefeitura Municipal de Papanduva e o acesso aos rec
(três reais) por Ato implantado, contabilizados os Atos publicados até a data de assinatura do contrato
2.100,00 atos o que corresponde a 
(seiscentos reais) mensais para o período
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
mil e quinhentos reais) para os serviços que forem executados.
 
7 -  RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR
 
A Administração Pública Municipal, entende que
singularidades atendem aos requisitos do 
 
8 - COMUNICAÇÃO: 
 
Comunicamos ao Senhor Prefeito Municipal a situação neste processo caracterizado, sobre a qual 
requeremos despacho, para que possamos dar continuidade de usar o atendimento dos interesses
Município. 
 
 
Marcio Wisnievski                      Eliton Luis de Souza Prestes
    Presidente                                                
 
A vista do exposto, torna-se inexigível a licitação.  Aprovo e autorizo a realização da despesa, independente 
de licitação, com fundamento no Artigo 25
1993, consolidada. 
 
Papanduva, 03 de junho de 2016. 
 
 
Dario Schicovski 
Prefeito Municipal 

Visto e aprovado pela 

 

 

alimentação dos dados no sistema, consolidação dos Atos, vinculação da página de pesquisa com o site 
oficial da Prefeitura Municipal de Papanduva e o acesso aos recursos gerenciais da plataforma é de R$ 3,00 
(três reais) por Ato implantado, contabilizados os Atos publicados até a data de assinatura do contrato
2.100,00 atos o que corresponde a R$ 6.300,00 e pela manutenção do sistema será pago 

período de junho a dezembro de 2016, correspondendo portanto a 
(quatro mil e duzentos reais). O valor total global para esta contratação é de 

reais) para os serviços que forem executados. 

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

entende que LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, por sua
aos requisitos do objeto. 

Comunicamos ao Senhor Prefeito Municipal a situação neste processo caracterizado, sobre a qual 
requeremos despacho, para que possamos dar continuidade de usar o atendimento dos interesses

Eliton Luis de Souza Prestes                       Otavio Hunka 
            Membro                                          Membro 

se inexigível a licitação.  Aprovo e autorizo a realização da despesa, independente 
o, com fundamento no Artigo 25, combinado com o Artigo 26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 

 
Visto e aprovado pela Procuradoria Jurídica 

 
 

Orlando Marcelo Vieira 
Procurador Jurídico 

OAB/SC 14035B 

 

alimentação dos dados no sistema, consolidação dos Atos, vinculação da página de pesquisa com o site 
ursos gerenciais da plataforma é de R$ 3,00 

(três reais) por Ato implantado, contabilizados os Atos publicados até a data de assinatura do contrato em 
e pela manutenção do sistema será pago R$ 600,00 

de junho a dezembro de 2016, correspondendo portanto a R$ 
de R$ 10.500,00 (dez 

por suas respectivas 

Comunicamos ao Senhor Prefeito Municipal a situação neste processo caracterizado, sobre a qual 
requeremos despacho, para que possamos dar continuidade de usar o atendimento dos interesses do 

 

se inexigível a licitação.  Aprovo e autorizo a realização da despesa, independente 
, combinado com o Artigo 26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 


