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 ATO DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 004- 

/2017/SEMAD/PMC 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, legalmente 

designada por ato do Prefeito Municipal de Curuçá o Senhor Jefferson Ferreira de 

Miranda, através da portaria administrativa n° 070/2017, de 02 de janeiro de 2017, no 

uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 25, inciso II, c/c artigo 

13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, DECLARA INEXIGÍVEL o 

procedimento licitatório nº 011/2017/SEMED/PMC, que versa sobre contratação de 

empresa especializada Serviço de implantação com importação de dados e 

licença de uso (locação) de sistema informatizado (software) na área de 

recursos humanos (folha de pagamento), para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Curuçá declarando vencedora a proponente SISTEMAS 

INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA - ME, inscrito no 

CNPJ n°. 19.166.632/0001-58, pelo valor de R$ 1.830,00 (hum mil oitocentos e 

trinta reais) mensais, totalizando o valor de R$ 7.320,00 (sete mil trezentos e vinte reais) 

pelo serviço de implantação com importação de dados ref. aos meses de janeiro a abril 

de 2017 pelo período de 04 meses e pelo valor de R$ 1.830,00 (hum mil oitocentos e 

trinta reais) mensais, totalizando o valor de R$ 14.640,00 (quatorze mil seiscentos e 

quarenta reais) anuais pelo período de 08 meses pela locação do software da folha de 

pagamento, consoante à vigência contratual. 

 

Curuçá/Pará, 02 de maio de 2017. 

 

 

______________________________ 

Alexandre M. Rocha 

Presidente da CPL/PMC 
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Alessandro Miranda de Macêdo Martins 

Sec. Municipal de Administração 
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