
 

  

 

Processo. N°: 01/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO n°: 01/2020 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO 

Contratação de empresa para licenciamento mensal do direito de uso não exclusivo dos seguintes aplicativos: 

Portal de Transparência, Folha de Pagamento, Contabilidade, e-Social e Compras. Também faz parte do 

objeto a prestação dos seguintes serviços especializados: 

a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual; 

b) Suporte técnico operacional, exclusivamente no(s) aplicativo(s) contratado(s); 

c) Serviços de alterações específicas da entidade, quando solicitado; 

d) Serviços de treinamento de reciclagem, quando solicitados.  

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Justifica sua necessidade de urgência tendo em vista o vencimento do Aditivo n.º 04/2019 do Contrato n.º 

02/2016 o qual se dará no dia 28 de abril de 2020. 

Sua necessidade de caráter de urgência se dá devido ao fato de que as atividades laborais encontram-se 

paralisadas devidas ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 (coronavírus) estabelecidas através do 

Decreto do Governo do Estado de Santa Catarina n.º 515/2020 e suas alterações e prorrogações, e aos Decretos 

Municipais n.º 31/2020 e 35/2020 com suas alterações e prorrogações, impossibilitando assim a realização de 

um novo certame de licitação para contratação dos serviços objetos do presente contrato. 

Parágrafo Único: Assim que todas as atividades estejam normalizadas será realizado um novo certame 

licitatório para contratação dos serviços e consequentemente rescindido o presente contrato.  

A contratação realiza-se também de forma direta, por meio de dispensa de licitação, com base no Art. 24, II 

da Lei 8.666/93, em razão do valor menor que R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), conforme 

dispõe o Decreto 9.412/2018 de 18 de junho de 2018 que da nova redação ao inciso II do Art. 24 da Lei 

8.666/93. 

CONTRATANTE – CÂMARA DE VEREADORES DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ nº 83.529.941/0001-44, situada na Rua Tereza Cristina, n.º 110, CEP: 89.420- 000 

neste ato representada por seu Presidente Sr. João Moraes Júnior. 

CREDOR: BETHA SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua João Pessoa, n.º 

134, inscrita no CNPJ sob n.º 00.456.865/0001-67, Inscrição  Estadual 253.086.027, na cidade de 

Criciúma/SC, neste ato representada pela Sr. Valcemir Campos Ponciano , Gerente de Filial, portadora da 

cédula de identidade 3.377.774 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 951.016.409-72. 

Valor total: O valor total da contratação é de R$ 13.778,67 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais e 

sessenta e sete centavos), divididos da seguinte maneira: R$ 98,67 (noventa e oito reais e sessenta e sete 

centavos) referente ao pagamento dos dias 29 e 30 de abril/2020;  mais 08 (oito) parcelas mensais, no valor 

de R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais) correspondendo ao período de 01/05/2020 a 

31/12/2020 e, mais R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais) referente a serviços de assistencia 

técnica quando necessário. 

III - CONCLUSÃO 

Assim, com fundamento nos artigos supracitados nos termos acima, estando de acordo com os as 

disposições legais e princípios que regem a Administração Pública em geral, esta Comissão de 

Licitação apresenta a justificativa para ratificação e publicação e demais considerações que por 

ventura se fizerem necessárias. 
 

Matos Costa/SC, 01 de abril de 2020. 
 

 

Camila Carneiro - Presidente Comissão Licitação 
 
 

Ratifico a justificativa acima e autorizo a contratação por dispensa de licitação. 
 

 
João Moraes Júnior - Presidente da Câmara de Vereadores 



 

  

 

 

Processo. N°: 01/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO n°: 01/2020 

 

OBJETO: 

Contratação de empresa para licenciamento mensal do direito de uso não exclusivo dos seguintes 

aplicativos: Portal de Transparência, Folha de Pagamento, Contabilidade, e-Social e Compras. 

Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados: 

a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual; 

b) Suporte técnico operacional, exclusivamente no(s) aplicativo(s) contratado(s); 

c) Serviços de alterações específicas da entidade, quando solicitado; 

d) Serviços de treinamento de reciclagem, quando solicitados.  

 

DECISÃO 

A contratação faz-se necessária para atender a demanda de utilização dos sistemas supra 

relacionados os quais são indispensáveis para execução dos serviços no Legislativo Municipal de 

envio de informações aos órgãos competentes e ao portal da transparência. 

 

Em análise aos documentos e ao parecer jurídico retro que constam do referido PDL, denota-se que 

foram cumpridos todos os requisitos exigidos tendo em vista a necessidade de urgência da 

contratação e da impossibilidade de se realizar certame licitatório no momento e também com base 

no Art. 24, II da Lei 8.666/93, em razão do valor menor que R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais), conforme dispõe o Decreto 9.412/2018 de 18 de junho de 2018 que da nova 

redação ao inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. 

 

Esta é a decisão. 

 

Elabore-se o respectivo Contrato. 

 

Matos Costa/SC, 01 de abril de 2020. 

 

 

 

João Moraes Júnior 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO PROCESSO - 01/2020 

DISPENSA - 01/2020 
 

Em vista das razões alinhadas pela Presidente da CPL, pelo parecer jurídico emitido pela Assessoria 

Jurídica desta Casa, RATIFICO a Dispensa de Licitação para CONTRATAÇÃO DA EMPRESA – 

BETHA SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua João Pessoa, n.º 

134, inscrita no CNPJ sob n.º 00.456.865/0001-67, Inscrição  Estadual 253.086.027, na cidade de 

Criciúma/SC. 

 

Objeto: 

Contratação de empresa para licenciamento mensal do direito de uso não exclusivo dos seguintes 

aplicativos: Portal de Transparência, Folha de Pagamento, Contabilidade, e-Social e Compras. 

Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados: 

a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual; 

b) Suporte técnico operacional, exclusivamente no(s) aplicativo(s) contratado(s); 

c) Serviços de alterações específicas da entidade, quando solicitado; 

d) Serviços de treinamento de reciclagem, quando solicitados.  

 

Valor total: 

Valor total: O valor total da contratação é de R$ 13.778,67 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais 

e sessenta e sete centavos), divididos da seguinte maneira: R$ 98,67 (noventa e oito reais e sessenta e 

sete centavos) referente ao pagamento dos dias 29 e 30 de abril/2020;  mais 08 (oito) parcelas 

mensais, no valor de R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais) correspondendo ao período 

de 01/05/2020 a 31/12/2020 e, mais R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais) referente a 

serviços de assistencia técnica quando necessário. 

 

 

Publique-se. 

 

Matos Costa/SC, 01 de abril de 2020. 

 

 

 

João Moraes Júnior 

Presidente da Câmara de Vereadores 
 


