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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 

PROCESSO nº 37477/2021 

 

1. OBJETO: 

1.1.  Aquisição de sistema para Gestão de Processos Habitacionais Urbanos – sisHABI, que possibilitará o 

cadastro, acompanhamento, seleção de famílias a serem beneficiadas por Programas Habitacionais e gestão 

de processos de habitação, conforme Termo de Referência ANEXO I. 

 

2. CONTRATADO: 

2.1. E-COM BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob 07.635.117/0001-

90, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 246, sala n° 403-A, centro, CEP: 89802-140 

Chapecó – Santa Catarina/SC.  

 

3. VALOR CONTRATADO E FORMA DE PAGEMENTO:  

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 14.429,32 (quatorze mil quatrocentos e vinte e 

nove reais e trinta e dois centavos). Sendo que R$ 997 (novecentos e noventa e sete reais) corresponde ao 

serviço de implantação e os R$ 13.432,32 (treze mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois 

centavos) corresponde ao valor total da execução do contrato de 12(doze meses), inclusa a mensalidade, 

manutenção, hospedagem e suporte do sistema, pagos no valor mensal de R$ 1.119,36 (hum mil cento e 

dezenove reais e trinta e seis centavos); 

3.2. O pagamento será efetuado de forma mensal, até o 10° dia do mês subseqüente ao da prestação de 

serviço, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente aproveito pelo fiscal do contrato designado pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. 

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Bloqueio R$ 

16 122 00 01 2 148 2148 339040 001 14.429,32 

  

5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. Faz-se necessário à aquisição de software, para gestão de processos habitacionais, visando um melhor 

planejamento da Política Municipal de Habitação de Interesse Social, pois, hoje, este setor não dispõe de 

sistema informatizado para o atendimento e cadastramento dos usuários da assistência social que procura o 

setor com suas diferentes demandas habitacionais. 

O Sistema de Gestão de Processos Habitacionais Urbanos – sisHABI, é uma ferramenta de gestão que 

permite cadastrar informações do setor responsável pelos processos habitacionais (prefeitura, secretarias, 

entidades), cadastrar os beneficiários (endereço, constituição familiar, dados sociais e econômicos), 

cadastrar programas habitacionais, cadastrar os modelos/ plantas das casas (novas ou reformas) e/ou do 

loteamento, cadastrar fornecedores (lojistas/ empresas de construção civil), inserir/cadastrar notas fiscais, 

cadastrar atividades do trabalho técnico social, emitir relatórios do trabalho social, da 

engenharia/arquitetura, financeiros, medições de obras, relatórios fotográficos, prestação de contas aos 

agentes financeiros, inserir documentos (projetos urbanísticos, topográficos, ambientais e jurídicos dentre 

outros), gerar documentos, como por exemplo, notificações e editais, processo de seleção e sorteios. O 

acesso ao sistema é de forma remota e on-line através de chaves de acessos (login e senha) separados por 

hierarquia de acesso. O sistema é passível de ser alterado conforme exigências de novas legislações 

(municipais, estaduais e/ou federais). 

Além disso, a E-COMBR é uma empresa focada em criar soluções inovadoras que melhoram os processos 

de gestão, rastreiam informações de maneira rápida e confiável, garantindo segurança das mesmas. Gerando 
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otimização de recursos (financeiros, humanos e tempo) melhorando a qualidade da gestão e a produtividade 

dos clientes. Atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de sistema voltado à habitação de interesse social, 

sendo a única empresa a possuir o programa “Gestão Integrada de Programas de Habitação Social e 

Regularização fundiária (REURB)”, conforme atestado de Exclusividade emitida pela ACATE – Associação 

Catarinense de Tecnologia, portanto, resta justificada a presente inexigibilidade. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. O preço é condizente com a referida aquisição, conforme documentos anexo. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 

Restinga Sêca, 26 de Outubro de 2021. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

Essa Inexigibilidade e seus anexos foram 

examinados e estão de acordo com a 

legislação vigente. 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS – 70.896 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SETUP - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

Item Descrição Unid Quant. 
Valor unit. 

R$ 
Subtotal R$ 

01  

a) Revisão dos Processos de Habitação e REURB na visão da 

Prefeitura, custo zero; 

b) Implantação do Sistema (prefeitura.sishabi.com.br) 

c) Treinamento de Usuários, custo zero; 

 

Serviço 01 R$ 997,00 R$ 997,00  

MENSALIDADE – MANUTENÇÃO / HOSPEDAGEM / SUPORTE 

02 

Plataforma sisHABI 

Usuários do Sistema (ilimitados) 

Número de Núcleos (ilimitados) 

Integração com outros sistemas 

Atualizações de Legislação 

Atualizações de Tecnologia 

Área-pública (integrada ao site) 

Auto-cadastro (pela internet) 

Chamados de Suporte Técnico 

Infra-Estrutura de Servidores/DataCenter/Nuvem 

Aplicativos Android/iOS (cadastros em campo) 

Serviço 12 
R$ 

1.119,36 

R$ 

13.432,32 

Valor Total R$ 14.429,32 (quatorze mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos). 

 
 

1 SISTEMA PARA GESTÃO DE PROCESSOS HABITACIONAIS URBANOS – sisHABI:  

É uma ferramenta de gestão que permite cadastrar informações do setor responsável pelos processos 

habitacionais (prefeitura, secretarias, entidades), cadastrar os beneficiários (endereço, constituição familiar, 

dados sociais e econômicos), cadastrar programas habitacionais, cadastrar os modelos/ plantas das casas (novas 

ou reformas) e/ou do loteamento, cadastrar fornecedores (lojistas/ empresas de construção civil), inserir/cadastrar 

notas fiscais, cadastrar atividades do trabalho técnico social, emitir relatórios do trabalho social, da 

engenharia/arquitetura, financeiros, medições de obras, relatórios fotográficos, prestação de contas aos agentes 

financeiros, inserir documentos (projetos urbanísticos, topográficos, ambientais e jurídicos dentre outros), gerar 

documentos, como por exemplo, notificações e editais, processo de seleção e sorteios. O acesso ao sistema é de 

forma remota e on-line através de chaves de acessos (login e senha) separados por hierarquia de acesso. O 

sistema é passível de ser alterado conforme exigências de novas legislações (municipais, estaduais e/ou federais). 

 

 

2 TREINAMENTO 

Todos os treinamentos relacionados a utilização do software fazem parte deste Termo de Referência, a serem 

ministrados de forma remota, ao vivo ou por meio de gravações. Treinamentos adicionais in loco podem ser 

cotados e contratados de forma independente. 

 

3 MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO E SUPORTE 

Serão prestados pela E-COMBR / SISHABI, os serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme 

serviço contratado pelo CLIENTE. 

Os chamados deverão ser abertos através da ferramenta de HelpDesk, disponibilizada através do próprio 

software, ou então via telefone 49 3328-4065, no horário comercial. 
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4 MACRO ESCOPO 

Fornecimento de uma plataforma online, de gestão global de processos de Habitação, desde o cadastro inicial 

até a contemplação das famílias. 

 

Em se tratando de habitação permite (mas não se limita, a): 

● Cadastrar em detalhes munícipes/beneficiários, e composição familiar; 

● Cadastrar as informações da moradia atual: infraestrutura, membros da família, etc; 

● Inserir documentos digitalizados (eliminar papel), 

● Gestão do trabalho social (laudos, visitas, relatórios fotográficos); 

● Gestão de Aluguel Social; 

● Gestão de Cheque Reforma; 

● Facilidade de integração com o site da prefeitura; 

● Possibilidade integração com outros sistemas. 

● Totalmente via internet e responsivo; 

● Funciona para tablets e smartphones; 

● Atualização constante das funcionalidades do sistema; 

● Controles financeiros de contratos (inclusive emissão e gestão de boletos) 

● De modo geral, permite fazer a gestão completa dos processos que envolvem o setor de Habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


