
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2021 
 
 
UNIDADE REQUISITANTE 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 
 
FORNECEDOR CONTRATADO 
CILIA TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 15.533.772/0001-66 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO  
Locação de Software para serviços de registro de Preços de Peças de carros 
genuínas ou originais. Tabela Cília 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
 
JUSTIFICATIVA 
Considerando o processo licitatório 28/2021, realizado na data de 04/05/2021, o 
município de Bom Jesus, SC, necessita de um programa de software para 
acompanhamento e conferência de valores de peças informados no sistema CÍLIA, de 
modo a proporcionar segurança e lisura na contratação do objeto. 
Deste modo, é necessária a contratação do software, a qual é disponibilizada pela 
empresa CILIA Tecnologia LTDA, empresa que possui o objeto social para o 
desenvolvimento e licenciamento do programa de software customizável sendo 
compatível com o objeto licitado. 
O preço é condizente com o mercado, considerando ainda que é a única fornecedora 
do item solicitado. Soma-se ao fato que as empresas contratadas utilizam o sistema 
CÍLIA, facilitando a transparência das compras e valores. 
 
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
Conforme justificativa. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Quant. Valor Total 

1 Licenciamento software de orçamentação por 1 

ano. 

2 usuários 5.900,00 



Valor total: R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) 
 
PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão prestados conforme proposta apresentada pela Contratada, para o 
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 
8.666/1993.  
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento ocorrerá em parcela única, após a apresentação pela contratada, 
devidamente atestada pelo setor responsável, pela pessoa indicada como 
responsável pelo recebimento, obedecendo à ordem cronológica de empenhos. 
 
FISCAL DO CONTRATO 
Michele Nestor Soligo de Mello                             Valdemir de Mello 
CPF nº 007.748.319-79                                         CPF nº 006.059.119-67 
Telefone: (49) 3424-0181                                      Telefone: (49) 3424-0181 
Fiscal Titular                                                          Fiscal Substituto 
 
 
Bom Jesus/SC, 14 de maio de 2021. 
 
 
 
Rafael Calza 
Prefeito Municipal 
 


