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CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA - SC 

Santa Helena/SC, em 27 de maio de 2021 

 

À BETHA SISTEMAS LTDA  

CNPJ N. 00.456.865/0001-67   

 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O Município de Santa Helena/SC e esta Câmara Municipal de 

Vereadores possuem contrato de prestação de serviço com a empresa notificada, referente à 

utilização de aplicativos de informática para Migração, Implantação, Treinamento e 

Licenciamento do Direito de Uso de Aplicativos de Gestão Pública e serviços correlatos.  

 

Prestes à encerrar o contrato firmado pela notificada e a 

municipalidade, o que ocorrerá no dia 29/05/2021, o município de Santa Helena procedeu a 

abertura de procedimento licitatório para contratação dos referidos serviços, sendo que a 

empresa notificada não se sagrou vencedora do certame e o município firmou novo contrato 

para prestação dos respectivos serviços com a empresa IPM SISTEMAS LTDA. 

 

Em razão disso, em que pese a Câmara Municipal de Vereadores 

possuir contrato com a notificada até o dia 20/12/2021, fato é que a alteração do sistema 

junto à administração municipal deve ser acompanhada pelo Poder Legislativo, visto que os 

sistemas devem ser interligados entre si, o que é de conhecimento da notificada. 

 

Referida notificação da rescisão contratual se reveste no inciso XII, do 

artigo 78, da Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato;  

 

Nesse passo, a Câmara Municipal de Vereadores também se viu 

obrigada a firmar contrato do sistema operacional com a empresa IPM SISTEMAS LTDA, esta 

que iniciará a prestação dos serviços assim que o sistema for instalado e for efetuada a 

migração dos dados, o que está previsto para se iniciar no mês de julho do ano em curso, sem 

data específica. 

Assim, por força contratual, a Câmara de Vereadores de Santa Helena, 

comunica com a antecedência necessária, que o contrato firmado com a notificada será 
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rescindido assim que ocorrer a migração do sistema para a nova empresa contratada, que 

como dito, deverá ocorrer no decorrer do mês de julho de 2021. 

 

Resta plenamente justificada a medida ora tomada, de total interesse 

público, o que deve ser acatada pela notificada sem qualquer penalidade. 

 

Pelas razões expostas, com arrimo na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, 

item 2, “a”, do contrato n. 01/2017 firmado entre as partes, a Câmara Municipal de 

Vereadores de Santa Helena/SC notifica a empresa BETHA SISTEMAS LTDA da rescisão 

contratual que ocorrerá em meados do mês de julho de 2021, nos termos da fundamentação 

supra.  

 

Por fim, fica ainda a notificada ciente de que deverá continuar a 

prestar os serviços conforme contratado até a data em que o sistema for migrado, 

oportunidade em que será novamente informada acerca do encerramento do contrato. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

WAGNER LUIZ GIORDANO 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
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