
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 77/2015 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, DISPENSA o 
Processo de Licitação para contratação de serviço especializado na área de informática, para 
licença e uso de softwares para gestão escolar integrado, compreendendo sistemas de: 
cadastro de unidades escolar; matriz curricular; fórmulas de avaliação; calendário escolar; 
ensino infantil; ensino regular; gestão de recursos humanos; consulta, estatístico e gerencial 
(web); e portal do aluno (web), bem como serviços de implantação e treinamento nos referidos 
sistemas, com fundamento no artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas 
razões a seguir expostas: 
 

1) Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação manifestando a 
necessidade da contratação do referido software para gerenciamento de dados 
importantes utilizados na Secretaria Municipal de Educação de São Miguel da Boa 
Vista; 

2) Considerando que as situações acima descritas esta amparada na lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a contratação direta, por (dispensa de licitação), da empresa INTELLIBR 

SISTEMAS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.982.125/0001-76, com sede na Rua 
Jerônimo Coelho, 170, Sala 1201, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-030, neste ato 
representado pelo Sr. Cesar Murilo Muller de Jesus, portador da cédula de identidade nº 
015739/O-7 e inscrito no CPF sob nº 667.742.259-34 para contratação dos serviços 
especializados com as seguintes características para o exercício 2016: 

Contratação de serviço especializado na área de informática, para licença de uso de 
softwares para gestão escolar integrado, compreendendo sistemas de: cadastro de unidades 
escolar; matriz curricular; fórmulas de avaliação; calendário escolar; ensino infantil; ensino 
regular; gestão de recursos humanos; consulta, estatístico e gerencial (web); e portal do aluno 
(web), bem como serviços de implantação e treinamento nos referidos sistemas, conforme 
características técnicas e descrições definidas nos seus anexos. 

Parágrafo único. O valor a ser pago mensalmente para o objeto da referida contratação 
será de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), totalizando, em 12 meses, o valor de R$ 
1.836,00 (um mil oitocentos e trinta e seis reais).            

Art. 2º. As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

 
2.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
 Art. 3º. O pagamento será efetuado até o dia 12 do mês subsequente a entrega do objeto 
do, mediante a emissão Recibo. 
 Sendo assim, caracterizado o interesse público, necessário se faz a contratação da 
Empresa. 
 Publique-se no local de costume. 
     São Miguel da Boa Vista, SC, 22 de dezembro de 2015. 
 
 
 

Gilnei Antonio Guth 
Prefeito Municipal 

 
 


