ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO/ SECRETARIA MUL. ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO: Departamento de Licitação
DISPENSA: 006/2019
OBJETO: Aquisição de kit de identificação, contendo câmera de cadastramento
biométrico, pad de assinatura, leitor biométrico, bem como software de cadastramento,
tudo homologado pelo sic.
Nº DO PROCESSO: 052/2019
CNPJ: 02.688.100/0004-20

DISPENSA: 006/2019
Inscr. Estadual: 90692261-48

RAZÃO SOCIAL: Akiyama S.A – Industria e Comércio de Equipamentos e
Sistemas
ENDEREÇO: Rua Lídio Oltramari, 1628 – Fraron – Pato Branco/PR
FUNDAMENTO FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 24. É dispensável a licitação: (Vide Lei nº 12.188, de 2.010)
Vigência
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº
9.648, de 1998)

JUSTIFICATIVA:
Buscando a modernização dos serviços de identificação civil a solução encontrada está
na aquisição de compostos por leitor biométrico, coletor de assinatura, kit de coleta de
informações e licenças de uso, que possibilitará maior eficiência nos trâmites para o
atendimento e emissão da carteira de identidade.
Os benefícios gerados para o cidadão com a aquisição do kit serão a redução no prazo
de encaminhamento, processamento e entrega do documento, bem como a captura da
fotografia, nos padrões de identificação internacional (ICAO) e sem custo atendo o
disposto no decreto federal 9278/2018.
VALOR R$ 14.843,13 (quatorze mil, oitocentos quarenta e três reais, treze centavos),
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FICHA: 20
FONTE: 100 Recursos Ordinários
SUBELEMENTO: 35
DOTAÇÃO: 04. 122. 0428 1.0001 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material
Permanente.
Glenea de Brito Costa
Diretora de Licitação

