PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Solicitante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC
Departamento: Setor de Compras
Modalidade: Dispensa de Licitação - Inciso II c/c §1º, do Art. 24 c/c §8º, Art. 23, da Lei nº.
8.666/93
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso
de licença de software e aplicativos, de sistemas informatizados, para registro e controle
da movimentação contábil, financeira, recursos humanos, compras e licitações, e-social,
patrimônio e transparência, inclusive com a manutenção legal e corretivas, suporte técnico
operacional, alterações específicas da entidade e serviços de treinamento de reciclagem,
quando solicitado pelo contratante, durante o período contratual.
Condições de Pagamento: 30 dias, do mês subsequente aos serviços disponibilizados.
Prazo de Fornecimento/Execução: 12 meses, podendo ser prorrogado por períodos
sucessivos de 12 meses, limitado a 48 meses, nos termos do inciso IV, do Art. 57, da Lei
nº. 8.666/93
Documento Anexo: Termo de Referência, Minuta do Contrato e Anexo I, Orçamentos e
demais documentos.
Valor total estimado do objeto:
R$ 35.000,00 (12 meses)

Origem dos recursos:
( X ) Próprios / (

) Convênio nº. _________

Técnico para Acompanhamento: Renata Pagani Ramos
Criciúma (SC), 11 de janeiro de 2022.
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