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01- ABERTURA:
Através do OFÍCIO N° 01.040112016, de 04 de Janeiro de 2016 o Excelentíssimo
Senhor Presidente Bernardo dos Santos Tomaz solicitou a abertura de licitação para
contratação do serviços de informação contábeis e demais registros de prestação de contas
para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
A Comissão de Licitação da Câmara de Vereadores fez o registro do objeto com a
seguinte redação:
OBJETO: LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE USO DOS SERVIÇOS DO SOFTWARES E
INTERFACE DOS SISTEMAS SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
INTEGRADA
- CONFORME
MINUTA
DO CONTRATO
( ANEXO I ) E
ESPECIFICAÇÕES
(ANEXO li), PARA ATENDER
O FUNCIONAMENTO
DA
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDO - MA.

2- JUSTIFICATIVA:
A prestação de contas do gerenciamento das receitas e despesas da Câmara de
Vereadores de São Bernardo se faz através do lançamento da receita e registros das despesas
em sistema de informática designado Sistema de Contabilidade Pública Integrada, as
informações são processadas conforme regulamentos do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCEIMA)
Com o início do exercício financeiro se faz necessário a contratação de empresa que
forneça o software próprio com todos os dispositivos para atender os registros das receitas e
despesas da Câmara de Vereadores.
Desde já observamos que a contratação é indiscutível e o objeto a ser locado trata-se
de serviço imprescindível ao regular funcionamento da Câmara.
O valor máximo da contratação foi estipulado até o valor limite de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor anual a ser pago com recursos provenientes do duodécimo repassado pela
Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma.
Estipulado o valor da locação em limite inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), é
possível o procedimento de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, li, da Lei n°
8.666 de 1993, haja visto que a contratação direta para o serviço contratado pode ser adota~1
quando for em valor inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
~
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Portanto nos termos do art. 23, lI, "a", combinado com o art. 24, Il, da Lei citada (Lei
n" 8.666 de 1993 ) a contratação dos serviços de LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE USO
DOS SERVIÇOS DO SOFTWARES E INTERFACE DOS SISTEMAS SCPI - SISTEMA
DE CONT ABILIDADE
PÚBLICA
INTEGRADA
- CONFORME
MINUTA DO
CONTRATO ( ANEXO I) E ESPECIFICAÇÕES
(ANEXO lI), PARA ATENDER O
FUNCIONAMENTO
DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BERNARDO - MA
pode se dar de forma direta de modo simplificado.
De posse dos dados e informações a Presidência da Comissão de Licitação
empreendeu todas as medidas necessárias com vistas a selecionar a melhor proposta, com
preços compatíveis com o praticado no mercado, além de ter as qualidades exigidas no
contrato e no termo em anexo ( ANEXO I e ANEXO lI).
As reunião para apreciação das propostas ficou designada para às 08hOOmin do dia 12
de janeiro de 2016.
Três empresas apresentaram proposta mas somente uma empresa compareceu,
habilitou-se e apresentou proposta de preços inferior ao valor estimado para a contratação.

3- DO FUNDAMENTO JURÍDICO:
Como é sabido, a Licitação é a regra, conforme ditames do artigo 37, XXI da CF/88 e
a Lei Federal n" 8.666/93, ressalvados os casos em que a administração pode ou deve deixar
de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.

3.1 - DA SITUAÇÃO DE DISPENSA:
O artigo 24, lI, da Lei n." 8.666/93 é o fundamento para a contratação; este dispositivo
classifica como licitação dispensável "TI - para outros serviços e compras de valor até 10%
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso TI 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; (Redação
dada pela Lei n? 9.648, de 1998)".
De certo que o valor anual da contratação, quando inferior a R$ 8.000,00 (oito mil
reais) dispensa a licitação. Desse modo, a contratação do Sistema de Contabilidade Pública
(SCPI), fixada no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo órgão CONTRATANE
pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando-se a contratação direta.
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4:RA~ÁÕJ)AESC()LÜA-DA-CÕNTlL\fADA~--------------------------Após elaborar as condições de contratação na forma do ANEXO I ( TERMO DE
CONTRATAÇÃO ) e o ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA), foram efetivadas
pesquisas de preços para a contratação dos serviços.
A empresa Santos & Veras, CNPJ n° 12.996.028/0001-00, com sede na rua Vereador
Edmundo Genoino de Oliveira n° 3420, CEP.: 64.055-030, Teresina-Pi, apresentou proposta
de preços anual no valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) com pagamento
efetivado em doze parcelas de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).
A empresa AOS SOFTWARE LTDA, apresentou proposta para realização dos
serviços em doze parcelar mensais iguais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
totalizando a contratação anual no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Somente a empresa DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n''
13.218.878/0001-40, representante da Firma Fiorilli S/C Ltda - Software, para o Piauí e
Maranhão, se apresentou e trouxe todos os requisitos para contratação, e apresentou proposta
de preço anual no valor de R$ 4.440,00 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais) a ser pago
em doze parcelas mensais de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
5 - JUSTIFICATIV A DE PREÇO:
A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário da Câmara deve ser
meta permanente da administração. Assim, vale ressaltar que o preço a ser pago encontra-se
em conformidade com a vontade da administração, vez que menor que o valor estimado pela a
Câmara de Vereadores.
Assim, o valor global do contrato a ser celebrado será de R$ 4.440,00 (quatro mil e
quatrocentos e quarenta reais) anuais, sendo quitado em doze parcelas mensais iguais a R$
370,00 (trezentos e setenta reais), com a décima segunda parcela sendo paga até o dia 31 de
dezembro de 2016.
6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS:
Os recursos necessários ao custeio da despesa com a presente contratação encontramse devidamente alocados no orçamento da Câmara de Vereadores provenientes do duodécimo
repassado pela Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma, com a seguinte classificação
orçamentária elemento de despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica
São Bernardo - Ma, 12 de janeiro de 2016.
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