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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ g
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 12/2015

Fica dispensada licitação para contratação da empresa INTELIO TECNOLOGIA -
ME, para implantação de protocolo eletrônico, "sistema lDoc", com fundamento no artigo
24, inciso lI, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações, bem como, de acordo com a justificativa
emitida pela Secretária da Pasta, Senhora Luci Barcellos Paz, tudo acostado nos autos,
exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

I - Razões da escolha da empresa executante:
Considerando a necessidade de utilizar à Tecnologia da Informação;

Considerando a necessidade de divulgar de informações em tempo real, para agilizar a
/, transparência dos serviços junto a população e aos órgãos fiscalizadores do dinheiro público;

/. ,

Considerando que foi realizado contato online com outras empresas do ramo, sendo
que a única proposta formal foi recebida pela a empresa INTELIO TECNOLOGIA - ME,
com o valor mensal de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), ofertando gratuitamente
o custo de implantação e treinamento;

Considerando que a referida proposta foi analisada atentamente pelos servidores
responsáveis pelo CPD (Centro de Processamentos de Dados) desta Prefeitura, com o
Assessor de Imprensa e Secretária de Administração, visualizaram o funcionamento do
sistema em tempo real;

Considerando que trata de um sistema idealizado dentro dos padrões de gestão
municipal;

Considerando a economia de recursos públicos, reduzindo a utilização e circulação de
papéis, tomando a realização de rotinas online;

Considerando a necessidade de implantação do sistema com máxima brevidade, para o
Poder Público Municipal cumprir com seus deveres de transparência, controle,
monitoramento, eficiência e efetividade;

Considerando ainda a necessidade em virtude da criação da Lei Federal n° 12.527, de
18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que em seu artigo 8° trata
especificamente da Transparência Ativa.

lI-CONTRATADA
Empresa: INTELIO TECNOLOGIA - ME.
CNPJ: 19.625.833/0001-76.
Endereço: Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2383, Cj. 1113, ltacorubi
CEP: 88034-102 - Florianópolis-SC.

Valor: R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.
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FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281
TELEFAX: (55) 3233-1919
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A referida despesa será custeada pela seguinte dotação orçamentária:
03-Sec. Municipal de Administração
03-Sec. Municipal de Administração
0412200512.012 - CPD - Centro de Processamento de Dados
339039080000 - Manutenção de Software
Recurso: 0001

Forma de pagamento, vigência e demais cláusulas pertinentes, farão parte do contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de julho de 2015.
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2015

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação n" 1212014, Ratifico, nos termos do
artigo 26, da Lei n? 8.666/93, o presente ato, de acordo com o artigo 24, inciso Il, do diploma
legal já mencionado para realização dos serviços de Avaliação Atuarial ordinária do
Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, empresa contratada: INTELIO
TECNOLOGIA - ME, com CNPJ n" 19.625.833/0001-76, valor R$ 352,00 (trezentos e
cinquenta e dois reais) mensais, prazo 12 (doze) meses.

Teor completo desse Termo e das despesas está disponível no site
www.saosepe.rs.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 6 de julho de 2015.
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