
                                       Contrato Administrativo nº 0/2016

                                        Estado do Rio Grande do Sul
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

Da: Secretaria Municipal de Administração
Para: Gabinete do Prefeito

A  Prefeitura Municipal de Estação possui serviços informatizados nas áreas de 
administração de pessoal, almoxarifado, automação de caixa,  compras e licitações, contábil, 
controle de frotas, financeiro, gerenciador dos serviços on line, gestão da saúde, gestão de dívida 
pública, gestão de fiscalização, orçamentário, patrimonial, portal da transparência, protocolo e 
tributário.

Além da manutenção destes programas, pretende-se a aquisição dos módulos 
gestão da educação e gestão de biblioteca, com as respectivas licenças de uso.

A empresa SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, proprietária dos respectivos 
softwares e especializada no ramo da informática, presta serviços de assessoria técnica e 
atualização de software, ao Município, há mais de vinte anos. Segundo informações recebidas 
das diversas Secretarias, os serviços são prestados de forma eficaz e os programas utilizados são 
adaptados e atualizados às mudanças exigidas pela legislação.

Considerando ser indispensável a manutenção dos programas, e a aquisição dos 
módulos gestão da educação e gestão de biblioteca, sugiro pela instauração de Processo de 
Inexigibilidade de Licitação para contratação dos referidos serviços, com amparo no art. 25, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93.

A proposta apresentada pela empresa é a seguinte: 

II – Serviços Técnicos: 

Subsistemas Licença de Uso Valor Mensal
1. Adminsitração de Pessoal R$ 0,00 R$ 523,04
2. Almoxarifado R$ 0,00 R$ 641,70
3. Automação de Caixa R$ 0,00 R$ 228,65
4. Compras e Licitações R$ 0,00 R$ 406,35
5. Contábil R$ 0,00 R$ 571,00
6. Contas Públicas R$ 0,00 R$ 157,15
7. Controle de Frotas R$ 0,00 R$ 228,90
8. Financeiro R$ 0,00 R$ 416,39
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9. Gerenciador dos Serviços On-line R$ 0,00 R$ 621,71
10. Gestão da Educação R$ 8.600,00 R$ 1.180,00
11. Gestão de Biblioteca R$ 2.300,00 R$ 200,00
12. Gestão da Saúde R$ 0,00 R$ 662,33
13. Gestão da Dívida Ativa R$ 0,00 R$ 390,00
14. Gestão da Fiscalização R$ 0,00 R$ 246,55
15. Orçamentário R$ 0,00 R$ 571,00
16. Patrimonial R$ 0,00 R$ 224,09
17. Portal da Transparência R$ 0,00 R$ 518,62
18. Protocolo R$ 0,00 R$ 686,02
19.Tributário R$ 0,00 R$ 420,29
Total R$ 10.900,00 R$ 8.893,79

Total aquisição módulos Gestão da Educação     R$ 8.600,00
Total aquisição módulo Gestão de Biblioteca      R$ 2.300,00
Total mensal manutenção                      R$  8.893,79 

II - Para os atendimentos presenciais durante e após a instalação, 
treinamento e implantação, customizações e retreinamentos solicitadas e devidamente 
aprovadas pelas partes, será devido pela CONTRATANTE para quaisquer serviços 
descritos no objeto, o valor de R$ 125,66 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis 
centavos), por hora técnica devidamente efetivada, para as despesas de deslocamento, 
alimentação e hospedagem será pago uma taxa no valor de R$ 1,16 ( Um real e 
dezesseis centavo) reais por deslocamento realizado por conta da CONTRATANTE.

III – O prazo de vigência será de 12 meses, prorrogável por iguais períodos, até o 
limite de 48 meses, com correção anual pelo IGP-M ou por índice oficial que venha a substituí-
lo.

Ao Senhor prefeito Municipal, para deliberação.

Estação, 19 de janeiro de 2017.

LUÍS ÂNGELO TONIN

Secretário Municipal de Administração
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Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica
Objeto: Solicitação de Parecer

Considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Administração, 
solicito seja analisada a possibilidade legal de firmatura de contrato com a empresa SYSTEM 
PROCESSAMENTOS LTDA,  para prestação de serviços de assessoria e atualização de 
software, mediante inexigibilidade de licitação, nos termos do disposto no art. 25, “caput”, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pela contratação dos serviços de manutenção dos programas o Município 
efetuará o pagamento mensal do valor de R$ 8.893,79 (oito mil, oitocentos e noventa e 
três reais e setenta e nove centavos). Pela aquisição dos módulos de gestão da 
educação e gestão de biblioteca, serão devidos os valores de R$ 8.600,00 e de R$ 
2.300,00, respectivamente. Serão devidas, ainda eventuais despesas adicionais 
decorrentes de horas técnicas,  deslocamento, pedágio, alimentação e estadia dos 
técnicos da empresa, bem como de re-treinamento dos servidores do Município. 

Após a emissão do parecer jurídico solicito seja o presente 
encaminhado à Comissão de Licitações para manifestação.

Estação, 19 de janeiro de 2017.

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO
Prefeito Municipal
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Do: Gabinete do Prefeito
Para: Secretaria da Fazenda – Setor Contábil

Solicito verificar na Lei Orçamentária a existência de 
Projeto/atividade e dos recursos necessários à contratação de prestação de serviços de 
assessoria e atualização de software.

Estação, 19 de janeiro de 2017.

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO
Prefeito Municipal
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2017 

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS

PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO:

Vem à esta Procuradoria Geral, para exame e parecer a questão atinente à 

viabilidade de contratação, mediante inexigibilidade de licitação, com amparo no art. 25, caput, 

da Lei nº 8.666/93, dos serviços informatizados nas áreas de administração de pessoal, 

almoxarifado, automação de caixa,  compras e licitações, contábil, controle de frotas, financeiro, 

gerenciador dos serviços on line, gestão da saúde, gestão de dívida pública, gestão de 

fiscalização, orçamentário, patrimonial, portal da transparência, protocolo e tributário. Além 

disto, está sendo proposta a aquisição dos módulos de Gestão da Educação e Gestão de 

Biblioteca.

O prazo de vigência será de 12 meses, prorrogável por iguais períodos, até o 

limite de 48 meses, com correção anual pelo IGP-M ou por índice oficial que venha a substituí-

lo.

Relatada a parte fática passa-se à análise da legalidade da contratação. 

A Administração Pública tem como regra geral para contratação a observância do 

princípio da obrigatoriedade do prévio processo licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF). No entanto, 

a própria Constituição Federal no art. mencionado faz ressalva ao prever que nos “casos 

especificados na legislação”  esse princípio poderá ser excepcionado. Assim é que o legislador 

federal, a quem competiu tratar de regras gerais sobre licitação, ao regulamentar essa norma 
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constitucional na Lei Federal nº 8.666/90, elencou hipóteses que afastam a obrigatoriedade de 

licitação, abarcando-as em dois institutos, quais sejam, a dispensa e a inexigibilidade de 

licitação.

A diferença entre ambas reside no fato de que na dispensa é possível a 

competição, ou seja, a feitura de propostas pelos interessados, facultado ao administrador, em 

hipóteses taxativas elencadas pelos arts. 17 e 24 da Lei 8.666/93, que discricionariamente deixe 

de realizar o processo licitatório, ao passo que na inexigibilidade não há possibilidade de 

competição porque só há um objeto ou uma pessoa apta a atender as necessidades da 

administração (art. 25 da mesma lei). 

No caso em tela, a administração pública municipal objetiva a manutenção do 

fornecimento de serviços informatizados e a aquisição de dois módulos novos, através da 

empresa SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA., proprietária dos softwares utilizados pelo 

Município. 

A forma legal para viabilizar tal prestação de serviço será a contratação via 

inexigibilidade de licitação, conforme dispõe o caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial:

[...]

No caso em concreto, conforme ressaltado pela Secretaria de Administração “A 

empresa SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, proprietária dos respectivos softwares e 

especializada no ramo da informática, presta serviços de assessoria técnica e atualização de 

software, ao Município, há mais de vinte anos. Segundo informações recebidas das diversas 
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Secretarias, os serviços são prestados de forma eficaz e os programas utilizados são adaptados e 

atualizados às mudanças exigidas pela legislação." 

Para a execução do serviço é necessário o uso dos softwares e ferramentas 

específicas e técnicos treinados, além de recursos disponíveis somente pela fabricante e 

detentora dos direitos autorais, no caso a empresa SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA.

Além disso, a contratação oportuniza a padronização e economia dos serviços da 

administração, preconizada no artigo 12 da Lei de Licitações.

Assim, a hipótese fática em análise encontra guarida na Lei de Licitações, sendo 

possível a contratação da prestação dos serviços em questão pelo Município, de forma direta.

 

Diante disso, a procuradoria Municipal opina pela inexistência de óbice legal para 

contratação dos referidos serviços, por meio de inexigibilidade de licitação, com amparo no 

artigo 25, da Lei 8.666/93.

Contudo, à consideração superior do Prefeito Municipal.

Estação, 20 de janeiro de 2017.

Flávia T. Klein Santolin

Procuradora Geral do Município

OAB/RS 28.125
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TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO  
Nº 02/2017

Considerando o disposto no art. 25, “caput” ,  da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, que confere à Administração Pública a possibilidade de inexigibilidade de licitação 
quando houver inviabilidade de competição;

Considerando que a  Prefeitura Municipal de Estação possui serviços 
informatizados nas áreas de administração de pessoal, almoxarifado, automação de caixa, 
compras e licitações, contábil, controle de frotas, financeiro, gerenciador dos serviços on line, 
gestão da saúde, gestão de dívida pública, gestão de fiscalização, orçamentário, patrimonial, 
portal da transparência, protocolo e tributário. 

Considerando a necessidade de aquisição dos módulos de Gestão da Educação 
e Gestão de Biblioteca;

Considerando, que a empresa SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 90.868.787/0001-09, com sede na  Av. XV de Novembro, nº 78, Conj. 804, em 
Erechim – RS, é a proprietária das licenças de uso e dos respectivos softwares e especializada 
no ramo da informática,  e sempre  prestou serviços de assessoria técnica e atualização de 
software  ao Município, caracterizando, assim, a inviabilidade de competição; 

Considerando ser indispensável a prestação dos serviços de assessoria técnica 
e atualização de softwares;

Considerando que o valor proposto pela empresa está dentro dos parâmetros do 
mercado, conforme pesquisa efetuada;

Considerando o parecer favorável emitido pela Procuradoria Geral, a existência 
de disponibilidade orçamentária, e o atendimento das disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e 
alterações  posteriores;

Somos favoráveis à firmatura do contrato em tela, mediante inexigibilidade de 
licitação.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 20 de janeiro de 2017.

                                        Comissão de Licitações:
______________________

______________________

______________________
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO 
Nº 02/2017

O Prefeito Municipal de Estação, no uso das atribuições  que lhe confere a 
legislação municipal, e  com amparo no  disposto no art. 25, “caput”,  da Lei nº 8.666/93, com 
base no parecer emitido pela Procuradoria Geral e na manifestação da Comissão Municipal de 
Licitações, resolve:

HOMOLOGAR,  a seguinte:

a) Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017:  Contratante: 
Prefeitura Municipal de Estação; Contratada: System 
Processamentos Ltda; Objeto: Prestação de serviços de 
assessoria técnica e atualização de software; Valor mensal: R$ 
8.893,79; Base Legal: Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; 
Prazo: 12 meses, prorrogável até o limite de 48 meses; 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017. 
HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO. Prefeito Municipal.

b) Autorizar o empenho das despesas resultantes à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

- 03.01.04.126.0003.2017.3.3.90.39;- 04.01.04.126.0005.2025.3.3.90.39;- 05.01.04.126.0033.2028.3.3.90.39;- 07.01.10.126.0008.2053.3.3.90.39;- 08.01.12.122.0016.2026.3.3.90.39;- 09.01.08.122.0015.2086.3.3.90.39.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 20 de janeiro de 2017.

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO
Prefeito Municipal
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2017

Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017:  Contratante: Prefeitura Municipal de 
Estação - RS; Contratada: System Processamentos Ltda; Objeto: Prestação de serviços 
de assessoria técnica e atualização de software; Valor mensal: R$ 8.893,79; Base Legal: 
Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93; Prazo: 12 meses, prorrogável até o limite de 48 
meses;  Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017. Data da Homologação: 
20.01.2017. HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO, Prefeito Municipal.
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