
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO

ADM: 2021-2024

. Prefeitura Municipal de

* Sao Valerioc, Uniao, Trabalho e Prosperidade
Mm . 2021- 2970*

DECRETO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 027/2022

Declara a situagao de Dispense/ de licitagao para
Contratagao de pessoa juridica especializada na prestagao
dos servigos de locagao dos sistemas informatizados
contendo todos os modulos, para atender a demanda da
prefeitura municipal de Sao Valerio - TO, durante o periodo de
Janeiro a margo do exercicio de 2021e da outras
providencias."

O Prefeito Municipal do Municipio de Sao Valerio, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuigoes
legais e, considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade
de realizagao de procedimento licitatorio para contratagoes feitas pelo Poder Publico;

Considerando que o Art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelece a obrigatoriedade de
realizagao de procedimento licitatorio para contratagoes feitas pelo Poder Publico;

Considerando que este orgao preza pelo cumprimento das determinagoes dos orgaos de
controle externo;

Considerando a necessidade de locar softwares para uma melhor gestao publica, sendo sabido
que hoje todas as informagdes devem ser processadas pelos orgaos publicos de maneira
digitalizada, havendo a obrigatoriedade da disponibilizagao destes dados por meio eletronico e do
envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que atraves do programa
SICOM, acompanha a execugao orgamentaria, financeira e administrativa de todos os seus
jurisdicionados.

Considerando a necessidade em dar continuidade na organizagao na Administragao Publica deste
Municipio, visando dar maior celeridade aos procedimentos contabeis, financeiros, orgamentarios,
patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalizagao das atividade economicas, sociais,
patrimoniais, contabeis, orgamentaria e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o proposito de
que seja exercido o controle na aplicagao dos recursos em conformidade com a legislagao,
principalmente com a Lei Federal n° 101/2000, sob o angulo da legalidade, legitimidade,
economicidade, publicidade e transparencia que norteiam a administragao publica.

Considerando que a Prefeitura nao dispoe de software de sua propriedade e de equipe tecnica
em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informatica.
Considerando que a administragao publica municipal deve primar pela eficiencia e eficacia,
visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboragao dos relatorios,
balancetes mensais e da consolidagQo do balango geral anual, bem como de todos os relatbrios
exigidos pela legislagao vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimizagao dos
procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, e que se faz necessario tal
contratagao para automatizagao da administragao, com software modernos e ageis que
permitam uma gestao moderna com a integragao de todos os recursos de arrecadagao e
gerenciamentos administrativos, com alimentagao diaria de dados permitindo que sejam
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elaborados relatorios de acompanhamento das atividades diarias e mensais de todos os setores,
bem como a emissao de relatorios consolidados.

Considerando que a contratagao tem sua viabilidade em decorrencia das imposigoes das legislagoes
vigentes.
Considerando que o planejamento administrative surge da necessidade de se efetuar combinagoes
tecnicas. modernas e de conceito racional, atraves de um sistema informatizado capaz de satisfazer
as exigencias legais, possibilitando agilidade e confiabilidade na obtengao de resultados, primando
pelo zelo para com os bens publico.

Considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora realizado
processo amplo com diversificagao de metodologia para fins de auferir pregos no mercado,
especialmente com levantamento de pregos em empresas do ramo pertinente ao objeto. Assevera-se
que fora considerado o art. 23 da lei n. 14.133/2021.

Considerando ainda que em cumprimento do despacho inicial o procedimento recebeu
manifestagao financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica orgamentaria pertinente a suportar a
respectiva despesa.

Considerando manifestagao do agente de contratagao destacando a regularidade fiscal pela
contratada vencedora do processo de cotagao, cumprindo a exigencia elencada no art. 63, III da lie
n. 14.133/2.021, bem como, pela regularidade do processo de contratagao e sua possibilidade;

Considerando o amplo e detalhado parecer juridico, com destaque para a possibilidade de utilizagao

do novo diploma legal considerando o art. 176, municipio com populagao inferior a 20.000 habitantes,

que preve a prorrogagao de exigencia tecnologica e da efetivagao de servidor na fungao de agente

de contratagao, sendo permissivo para o aproveitamento de equipe ou agente com capacitagao

tecnica;

Considerando manifestagao juridica favoravel a instrugao dos autos objetivando a contratagao direta

do aludido objeto, mediante dispensa de licitagao lastreada no art. 75, II da lei n. 14.133/2.021 c/c
Decreto de Regulamentagao n. 028/2.021;

RESOLVE:

Art. 1° - Decretar - Decretar a Dispensa de Licitagao para Contratagao de pessoa juridica
especializada na prestagao dos servigos de locagao dos sistemas informatizados contendo todos os
modulos, para atender a demanda da prefeitura municipal de Sao Valerio - TO, durante o periodo de
janeiro a dezembro do exercicio de 2023. mediante contratagao direta com a empresa DATA SISTEM ,

inscrita no CNPJ sob o n°07.727.569/0001-00, , sediada na Quadra 104 norte, Rua NE-3, n° 38,Sala 203, 2
piso, Plano Diretor Norte, Palmas - TO, neste ato representada pelo seu socio administrador o Sr.
VAGNER FERNANDES PRADO, brasileiro, empresario, residente e domiciliado na Quadra Arso

111.Alameda 10, Lote hm- 01, Apt 1201, Plano Diretor Sul, PALMAS - TO, CEP: 77.021-068, portador da

Carteira de Identidade n° 8.151.332 SSP - MG e inscrito no CPF n° 036.722.536-00 , no valor mensal de
R$ 2.636,00 (dois mil seicentos e trinta e seis reais ), totalizando o valor anual de R$ 31.632,00 (Trinta e
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um mil seiscentos e trinta e dois Reals), com fulcro no Art. 75, II da Lei n. 14.133/2021 c/c Decreto n.
028/2.021.
Art. 2° - A contratagao que se refere o artigo anterior devera ser precedida de instrumento contratual,
sendo parte integrante deste, observando as exigencias elencadas na Lei n. 14.133/2021.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de publicagao, revogam-se as disposigoes em contrario.

SAO VALERIO/TO,

^A,MUNICIPAL DE SAO VALERIO

aos 23 dias do mes de dezembro de 2022

PREFEITU
OLIMPiO DOS SANTOS ARRAES

•*" PfeEFEITO MUNICIPAL


