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PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Pedro Bortoluzzi, 435 - Centro - Bom Jesus - SC
CEP: 89824-000  CNPJ: 01.551.148/0001-87  Telefone: (49) 3424-0181

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fornecedor: GRIAULE LTDA

Endereço:
Cidade: Inscrição Estadual:

ROMEU TORTIMA
Campinas

CPF/CNPJ: 05.248.770/0001-71

Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software para cadastro de
identificação biométrica para uso com o sistema do Instituto Geral de Perícias (IGP), para inserção de dados no
sistema de identificação civil, previamente à emissão da Cédula Individual de Identificação, incluindo suporte
técnico corretivo e evolutivo para o período de 12 (doze) meses, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº
2021TN000130/IGP, firmado entre o Município de Bom Jesus/SC e Estado de SC.

OBJETO DE COMPRA:

ITENS

Item Quantidade EspecificaçãoUnid. Valor Unit. Valor Total
1 1,000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de software para 4.400,004.400,00

Pagamento:  ordem cronológica

DESPACHO FINAL:

Valor da despesa:  R$ 4400,00

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8666/1993 - É dispensável a licitação.

II  -  para  outros  serviços  e  compras  de  valor  até  10% (dez  por  cento)  do  limite  previsto  na  alínea  "a",  do
inciso  II  do  artigo  anterior,  e  para  alienações,  nos casos previstos  nesta  Lei,  desde que não se refiram a
parcelas  de  um mesmo serviço,  compra  ou  alienação de  maior  vulto  que  possa  ser  realizada de  uma só
vez;

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A contratação da referida empresa já  está definida no Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Município de Bom Jesus e o Estado de
Santa Catarina por  meio do Instituto  Geral  de Perícias.  Conforme está estabelecido na Cláusula Quinta alínea "d"  do acordo:  “d)  Adquirir  licença
específica  para  uso  do  software  de  confronto  biométrico  que  esteja  em  conformidade  com  os  padrões  adotados  pelo  IGP/SC,  bem  como  os
equipamentos de biometria (kits biométricos) necessários à prestação dos serviços, nos mesmos modelos usados pelo IGP/SC em suas unidades.
Caberá ao Município a aquisição das licenças, equipamentos e afins necessários à criação de um ecossistema digital que esteja de acordo com os
padrões adotados pelo IGP/SC, ficando este último isento de qualquer responsabilidade relativa a esta obrigação”.

O  Município  de  Bom  Jesus  assinou  Acordo  de  Cooperação  Técnica  nº  2021TN000130/IGP  com  o  Estado  de  Santa  Catarina,  por  intermédio  do
IGP/SC,  para  inserção  de  dados  no  sistema  de  identificação  civil,  previamente  à  emissão  de  Cédula  Individual  de  Identificação.
Dentre as obrigações do Município, está a aquisição de licença específica de sistema já definido pelo IGP/SC.
O  serviço  contratado  (licenciamento  de  software)  será  de  uso  permanente,  sendo  que,  no  valor  total  contratado,  está  inclusa  o  suporte  técnico
corretivo  e  evolutivo  para  o  período  de  12  (doze)  meses.

JUSTIFICATIVA:

4.400,00Total:

Bom Jesus, 18 de Abril de 2022

RAFAEL CALZA
PREFEITO MUNICIPAL


