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DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 041/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 001.0008636/2020

FUNDAMENTO: Art. 1°. Inciso I. alínea "b" da Lei N° 14.065, de 30 de setembro de 2020,
que alterou os limite dos valores da compras previsto no incisos I e II do caput do art. 24 da
lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.

OBJETO: Convocação de fornecedores (pessoas jurídicas) para apresentarem propostas
para a contratação dos serviços de processamento de dados, para analise do cadastro
imobiliário, lançamento de tributo e emissão de instrumento de cobrança de iptu, exercício
2020, no município de Piracuruca-PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO —

O Ilustríssimo. Senhor. Manoel Francisco da Silva. Secretaria Municipal de Administração e
Finanças de Piracuruca-PI, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que
determina o Artigo 26 da Lei Federal n" 8.666/93. com suas alterações posteriores e.
considerando o que consta nos autos do Processo Administrativo N° 001.0008636/2020,
RATIFICA a declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO n® 041/2020, com fundamento no
Art. 1°, inciso I, alínea "b" da Lei N° 14.065, de 30 de setembro de 2020, que alterou os
limite dos valores da compras previsto no incisos 1e II do caput do art. 24 da lei n® 8.666, de
21 de junho de 1993, para Convocação de fornecedores (pessoas jurídicas) para
apresentarem propostas para a contratação dos serviços de processamento de dados, para
analise do cadastro imobiliário, lançamento de tributo e emissão de instrumento de cobrança
de IPTU, exercício 2020, no município de Piracuruca-PI, a ser fornecido pela empresa
conforme segue abaixo:

LICITANTE: CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ:
02.146.141/0001-42. á Rua Santa Luzia, n® 2480. Bairro Piçarra, na cidade de Teresina-PI.

LOTE I - EMISSÃO DE INSTRUMENTO DE COBRANÇA DE IPTU
ITEM

01

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA
ANALISE DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.
LANÇAMENTO DE TRIBUTO E
EMISSÃO DE INSTRUMENTO DE
COBRANÇA DE IPTU. EXERCÍCIO
2020, NO MUNICÍPIO DE
PIRACURUCA-PI, com as seguintes
características;

a) Instrumentos de cobrança impressos
em formato de carnê em papel Off Sei
90G com capa em papel couchê em
policromia.
b) miolo 5 páginas, sendo uma com
informações sobre a cota única, três com
opões de parcelamento em até (rês
vezes e a ultima folha com informações
acerca do recebimento.

UNID

ÜND

QUANT

12.500

VALOR

UNIT.

R$ 2,05

VALOR

TOTAL

R$ 25.625.00
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CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTOA, Inscrita no CNPJ: 02.146.141/0001-42. à Rua
Santa Luzia, n° 2480. Bairro Piçarra, na cidãdè\de Teresina-PI, pelo valor total de R$
25.625,00(vinte e cinco mil seiscentos e/viníe\e cinco reais), determinando que se
proceda a publicação do presente e a for naiizaçâp de contrato ou instrumento similar
conforme faculta o Art, 62 da Lei
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Piracuruca-PL 24 de Viovembro de 2020.
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Màn^^l^í^cisco da Silva
Secretaria Myríf&p^dG-V^inistraç e Finanças
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