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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 04/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2021 

 

 

DA NECESSIDADE DO OBJETO 

 

O Município de Princesa lançou o Pregão 23/2021, com abertura de propostas no dia 

21/07/2021, com objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

licença de uso (locação) de sistema informatizado de computação em nuvem para 

gestão pública municipal. 

E portanto, faz-se necessário a contratação do atual sistema (LICENCIAMENTO DO 

DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA em DESKTOP) por 

90 (noventa) dias, período necessário para implantação, migração, configurações e 

treinamentos dos servidores à nova plataforma decorrente da transição de desktop para 

cloud (nuvem). 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O fundamento principal que reza as contratações públicas por esta iniciativa é o artigo. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os 

serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações. 

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a 

participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos 

órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas 

jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda 

procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 
(...) 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios 

da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade, e portanto, licitar é a 

regra. 
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Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 

tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a 

realização adequada das funções estatais. 

O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso IV, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que dispõe:  

“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos”. 

O contrato vigente com o fornecedor atual, que utiliza a plataforma em desktop, possui 

vigência até 20 de agosto de 2021, e o procedimento licitatório lançado para aquisição do 

novo sistema está com data prevista para apresentação/abertura das propostas o dia 

21/07/2021. 

Anotamos que o procedimento licitatório é tempestivo (anterior ao encerramento do 

contrato vigente), ou seja, a administração pública adotou as medidas necessárias a 

aquisição do sistema tempestivamente.  

No entanto, durante os atos administrativos preparatórios para o procedimento licitatório, 

os possíveis interessados em fornecer o sistema com a plataforma na nuvem ao 

Município, inclusive a atual fornecedora, noticiaram que a migração de dados, 

implantação e treinamento dos servidores dependerá de prazos mais extensos do que os 

poucos dias restantes para o encerramento do atual contrato – que utiliza o sistema em 

desktop. 

Por se tratar de uma medida emergencial, caracterizada pela urgência na manutenção do 

sistema atual e que possibilitará a migração para a nova plataforma hospedada na nuvem, 

necessário a permanência do funcionamento de todo sistema atual, sem prejuízo à 

administração e aos usuários. 

O contrato a ser celebrado é temporário, por apenas 90 dias, período em que permanecerá 

em funcionamento, possibilitando a manutenção dos atendimentos à população, e ao 

mesmo tempo, fornecendo acesso aos programadores do novo sistema em nuvem, para a 

completa e eficaz migração do banco de dados. 

JUSTIFICATIVA 

O Município de Princesa possui com a atual fornecedora do sistema desktop contrato com 

vigência até o dia 20 de agosto de 2021. Esse é o limite do prazo das prorrogações, já 

utilizada pelo Município, conforme disposto no artigo 57 inciso IV da lei 8666/1993. 

Anote-se que a contratação direta não se caracteriza como uma livre atuação/vontade do 

administrador, pelo contrário, trata-se de uma forma eficiente de se alcançar o interesse 

público primário. O legislador elencou alguns casos em que o princípio da licitação cede 

espaço ao princípio da economicidade ou ao primado da segurança nacional ou ainda para 
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garantir o interesse público, no que tange à necessidade de o Estado intervir na economia 

e é com esse fundamento que surge a contratação direta. 

Visando proporcionar melhoria e evolução no controle de administração pública, 

buscando soluções que venham ao encontro das necessidades das diversas secretarias, 

através de recursos e ferramentas de tecnologia de ponta que possibilitem otimizar custos 

e maximizar benefícios, houve abertura de Processo Licitatório para a contratação de 

sistema que irá operacionalizar e controlar de forma eficiente e integrada todo o processo 

de gestão administrativa do Município de Princesa e Fundo Municipal de Saúde. 

O Município de Princesa, assim como a grande maioria dos órgãos públicos no País, não 

possui softwares próprios para automatização de processos públicos, e tem a necessidade 

de contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática.  

Em decorrência das dificuldades e limitações dos trabalhos remotos realizados durante a 

pandemia, a administração municipal percebeu que o ideal é a adoção do sistema em 

nuvem (cloud), onde os usuários podem realizar suas tarefas do local onde estiverem, 

desde que providos de acesso à internet.  

No entanto, durante o levantamento de orçamentos e informações, tomamos 

conhecimento que a migração do atual sistema (desktop) para a nuvem, não é instantânea, 

exigindo parametrização, migração da base de dados, entre outros. Essa é a razão para 

que seja realizado, emergencialmente, até o vencedor do procedimento licitatório em 

andamento implante todo o novo sistema na nuvem (cloud). 

Ainda faz-se necessário que os dois sistemas (o atual em desktop e o novo em cloud) 

estejam funcionamento ao mesmo tempo, para que não haja prejuízo ao munícipe. 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Identificada a necessidade, temos que o fornecedor atual é o único que poderá atender as 

necessidades da administração pública, eis que o sistema usado é quem deverá ser 

utilizado até a migração total para a nova plataforma (desktop para cloud). 

E, portanto, a dispensa na contração dos sistemas deverá ser realizada com a empresa 

BETHA SISTEMAS LTDA inscrito no CNPJ 022.178.849-21. 

Os itens deverão ser fornecidos conforme abaixo discriminado: 

 

Item Qtde Unidade Descrição 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1   03 Mês 
Aplicativo "CONTABILIDADE PÚBLICA" - 2 

usuários 
356,76 1.070,28 

2     03 Mês 
Aplicativo "COMPRAS E LICITAÇÕES" - 2 

usuários 
237,84 713,52 
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3 03 Mês 
Aplicativo "FOLHA DE PAGAMENTO" - 1 

usuário 
356,76 1.070,28 

4 03 Mês 
Aplicativo "RECURSOS HUMANOS" - 1 

usuário 
273,51 820,53 

5 03 Mês 
Aplicativo "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" - 

usuários ilimitados 
267,57 802,71 

6 03 Mês Aplicativo "E-SOCIAL" - usuários ilimitados 268,25 804,75 

7   4,98 Hora 

SERVIÇO TÉCNICO, após a implantação dos 

aplicativos (pagamento efetivado apenas no caso 

de real solicitação do serviço e em conformidade 

com as quantidades efetivamente utilizadas). 

95,14 473,79 

8 124,98 Km. 

DESLOCAMENTO nos serviços de suporte 

quando exigida a presença de técnico in loco 

(pagamento efetivado apenas no caso de real 

solicitação do serviço e em conformidade com as 

quantidades efetivamente utilizadas). 

0,95 118,73 

9 1 Diária 

ESTADA e ALIMENTAÇÃO nos serviços de 

suporte, quando exigida a presença do técnico in 

loco (pagamento efetivado apenas no caso de real 

solicitação do serviço e em conformidade com as 

quantidades efetivamente utilizadas). 

179,56 179,56 

    

TOTAL 

(R$) 
6.054,15 

Na formação do preço, a administração pública municipal considerou aquele vigente em 

decorrência do termo aditivo nº 05, ADT 2/2017 de 17 de Agosto de 2020, devidamente 

atualizado monetariamente conforme previsão do item 2.3.1 – INPC – do Contrato 

2/2007 de 18.08.2017. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 04/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2021 

 

RATIFICAÇÃO 

 

Considerando a exposição de motivos contida neste documento simultaneamente à 

constatação do alto e relevante interesse público social e municipal, com base no inciso    

II, do art. 24, da Lei 8.666/93, RATIFICO este PROCESSO LICITATÓRIO N. 

04/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 03/2021 e AUTORIZO a efetiva realização 

da despesa, conforme fundamento nos autos supra invocados. 

 

Princesa, 26 de Julho de 2021. 

 

 

 

___________________________ 

Silmar Carlos Selzler Franco 

Presidente do Poder Legislativo 

  

 

___________________________ 

Taíne Liesenfeld 

Assessora Jurídica 

OAB/SC – 57696 
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