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Processo Licitatório n.º 006/2022 
Inexigibilidade n.º 001/2022 
 

1. OBJETO: 

O objeto consiste na contratação dos serviços da empresa IPM SISTEMAS LTDA. inscrita no 
CNPJ sob n.º 01.258.027/0003-03, para atendimento do boletim nº 99800 para o setor de 
contabilidade, referente a organização das dotações orçamentárias e boletim nº 98478 para o setor 
de tributação, referente ao cálculo do IPTU 2022, sistema contratado com a empresa IPM SISTEMAS 
LTDA. conforme o contrato n.º 036/2019. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o Município mantém contrato com a empresa IPM SISTEMAS LTDA., cujo 

objeto consiste no fornecimento de sistema informatizado de gestão on line (web) para Prefeitura 

Municipal e Águas de Corupá. 

Considerando a necessidade de alterações no sistema para o ano de 2022 se faz pela consultoria 
técnica contratada, conforme o contrato n.º 036/2019. 
Considerando que estes atendimentos necessariamente precisam ser fornecidos pela empresa 
fornecedora do sistema, qual seja, a IPM SISTEMAS LTDA. 
Pelas razões expostas consideramos a necessidade da contratação da empresa IPM SISTEMAS 
LTDA. inscrita no CNPJ sob n.º 01.258.027/0003-03. 
 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 

3.1 O presente processo de inexigibilidade de licitação encontra-se fundamentado no caput do 
Artigo 25, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, com documentação apensa aos 
autos deste processo, fatos estes então ora enumerados e justificados que caracterizam claramente a 
contratação, vejamos: 

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

  
 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1 Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no orçamento do 
Município de Corupá/SC para o ano de 2021, sendo:  
 

Órgão 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 

Unidade 
 

001- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Ação 
 

2003- MANUT. ATIV. DIVISÃO DE PESSOAL, ADM E COMPRAS 

Elemento 3339039050000000000- Serviços técnicos profissionais 

Vínculo 
 

01000000 – Recursos ordinários – Tesouro – Ex. Cor. 

Cód.Desp 
 

24 

 

 6.    PREÇO E JUSTIFICATIVA: 

6.1 O valor global ajustado com a empresa, para a prestação dos serviços já elencados, objeto 
desta inexigibilidade de licitação, é de R$11.484,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), 
sendo 74 (setenta e quatro) horas de consultoria no valor de R$143,31 (cento e quarenta e três reais 
e trinta e um centavos) a hora, somando o valor de R$10.604,94 (dez mil, seiscentos e quatro reais e 
noventa e quatro centavos) e R$879,06 (oitocentos e setenta e nove reais e seis centavos) de 
deslocamento, o qual será pago em até 30 dias após a conclusão do treinamento, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal. 
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6.2 O pagamento será realizado, em até 30(trinta) dias, contados da apresentação da fatura, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 
contratada. 
 
 

7. RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

 
7.1 A escolha desta Administração Municipal para a contratação direta da empresa IPM 
SISTEMAS LTDA. inscrita no CNPJ sob n.º 01.258.027/0003-03, estabelecida na Rua Duque de 
Caxias, nº 180, Bairro Jardim América, Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, para 
alteração de itens do sistema para o ano de 2022, se justifica pois o Município detém Contrato n. 
036/19 com esta empresa para o sistema de gestão/software. 
 
Destacamos a inviabilidade de competição, uma vez esta capacitação é fornecida exclusivamente 
pelo fornecedor IPM SISTEMAS LTDA. 
   

8. COMUNICAÇÃO: 

 
8.1 Comunicamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a situação de inexigibilidade 
neste processo caracterizado, sobre a qual requeremos despacho, para que possamos dar 
continuidade a contratação no atendimento dos interesses da Administração Municipal, conforme 
artigo 26, caput, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 
 

Corupá (SC), 17 de Janeiro de 2022. 
 
 
Assinam abaixo os membros da COMISSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS designados 
pela portaria n.º 6.224/2021: 
 
 
 
CRISTIANE GARCIA MAURISSENS                                  ZAIRA CAROLINE MAAS 
 
  
LÍDIA ROSA VEECK                                                           JOYCE RAQUEL KIATKOSKI 

 
 
MARCIA HELENA MULLER BUENO                                 HEINS GERHARD KOPSCH 

 


