
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2016

DA FINALIDADE

DO  OBJETO

DO CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO
FUNDO-CODEPAS, 

SOMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ,

DA JUSTIFICATIVA

gerenciamento
compartilhamento Guarda Municipal ecompartilhamento Guarda Municipal e

monitores  seguintes módulos
Autenticação do Login, Solicitação de Envio de Senha, Registro do Automóvel,
Consulta do Automóvel/Setor, Registro do TR,  Base de dados local, tela login ,
Menus , Gerenciar Usuários, Setores,  Automóveis, Remessa / Retorno,
Logout, tela do login, menu do sistema, seleção do setor para monitormento,
registro do veículo, consulta do veiculo, logout, configurações, ainda persistência
de dados no sistema quando on – line, atualização de dados do usuario,
atualização de conteudo local, requisitos de  internacionalização, requisitos  do
sistema operacional, requisitos para publicação  do app, publicação no google
play, W eb services e confidencialidade. 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 MIRA

INFORMÁTICA LTDA
LEONARDO

WINCLER M ARTINS

SOMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA menor preço

: Dispensa de Licitação.

: Instalação do aplicativo de software de gerenciamento para o
estacionamento Rotativo e Licença de utilização desse  aplicativo.

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
90.149.055/0001-50, de ora em diante denominada simplesmente de contratante, neste
ato representado pelo Diretor Presidente, Tadeu Karczeski, brasileiro, casado, portador
do RG nº 7007863934 e CPF sob nº 168780430-34, residente na Av. Brasil, nº 590 Apt
2901 , na cidade de Passo Fundo.

 empresa estabelecida  na rua
Alfredo Chaves, nº568 bairro Lucas Araujo Passo Fundo RS  inscrita no CNPJ – sob o
nº00.296.001/0001-25, neste ato representado pelo analista de Negócio Luis Fernando
Amaral e Silva.

: A contratação, efetiva-se como dispensa de licitação, por se
tratar de instalação do aplicativo de software de gerenciamento para o estacionamento
Rotativo e licença de utilização deste aplicativo que compreende: -  no
servidor dos dados e  de informações com a servidor dos dados e  de informações com a 

, com os :

O objetivo do aplicativo é efetuar o registro de veículos que estão na area azul de
estacionamento rotativo pago no Município de Passo Fundo, para controle de horários,
gerar e imprimir  TR( Tarifa de Regulamentação), e boleto bancário.
conforme exige o artigo 29 inciso II  da lei 13.303, no tocante às empresas públicas.
Foram  apresentados os seguintes orçamentos das proponentes: A)  SOMA

 R$ 6.320,00 mais R$ 50,00(cinquenta reais)
referente manutenção mensal e licença do APP para 24 aparelhos B)

 R$ 6.590,00 mais R$ 55,00(cinquenta e cinco reais)
referente manutenção mensal e licença   do APP para 24 aparelhos C) 

 R$ 6.900,00 mais R$ 60,00(sessenta  reais) para 24 aparelhos
referente manutenção mensal e licença   do APP sendo que o vencedor foi a empresa

, em razão do .



DO VALOR DO REPASSE

DO PRAZO: 24 M ESES.

DO FUNDAMENTO LEGAL

César Rebechi
Membro da Comissão de Licitação

Idilamar da Silva
Membro da Comissão de Licitação

Taise Juliana Lampert
Membro da Comissão de Licitação

Tadeu Karczeski
Diretor Presidente

CODÉPAS

: R$ 6.320,00(seis mil trezentos e vinte reais) para
instalação, e 50,00(cinquenta reais ) mensais referente a licença de uso do App para
cada um dos  24 aparelhos.

: Dispensa de Licitação, com respaldo na Lei federal nº
13.303/2016 Art. 29 inciso II .

Passo Fundo, 21 de novembro de 2016.

Ratifico a dispensa do procedimento licitatório, em  consonância com  a
justificativa apresentada e a autorizo.


