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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 47/2022/PMJ 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022/PMJ 

 
 

1 – DO OBJETO 
 
Dispensa de Licitação (conforme artigo 24, da Lei 8.666/936), para contratação de serviço de alteração da 
comunicação do placar eletrônico - alteração da comunicação de wi-fi para via cabo - e demais ajustes no placar 
eletrônico e também no cronômetro “24 segundos” do Ginásio Do Santa Tereza, incluindo as peças conforme 
especificação abaixo: 
 

 

ITEM QTDE 

 

UN ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 1 

 

serviço 

- serviço de alteração da comunicação do placar eletrônico - 

alteração da comunicação de wi-fi para via cabo - e demais 

ajustes no placar eletrônico e também no cronômetro “24 

segundos” do Ginásio Do Santa Tereza; 

- substituição das seguintes peças: 

No placar: 

- 1 placa HUB RJ45 no placar. 

- 1 terminal de operações via cabo 

No placar 24 segundos: 

- 1 placa HUB RJ45 em cada painel de 24 

segundos; 

- 1 terminal de operações via cabo 

- 1 placa HUB RJ45 na mesa de 

operações. 

-deslocamento sem custo ao Município 

 

R$1.580,00 

 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA  
 
A justificativa da presenta contratação é a necessidade de alguns ajustes no placar eletrônico e também no placar 
“24 segundos” instalados no Ginásio de Esportes do Santa Tereza, além da substituição do sistema de 
programação que faz a comunicação entre a central de controle, com os referidos placares. 
 
No momento da aquisição dos placares ficou definido como programação a comunicação dos placares via wi-fi, 
porém, o sistema escolhido apresenta problemas, cujos a melhor solução é a implantação da comunicação dos 
placares via cabeamento (troca a placa de comunicação). 
 
Considerando que os serviços de cabeamento já foram executados pela empresa ENERGIZA, através do contrato 
- Ata nº 139/2021 e que o sistema do terminal de operação é específico, bem como placas, torna-se inviável a 
aquisição com outro fornecedor pelo custo extra que traria toda a substituição dos sistemas. 
 
3 – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JOAÇABA 

 
 
 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, em 
especial o disposto no art. 24, II. 
 
4 - DO CONTRATADA 
 
CITHEC CIENCIAS E TECNOLOGYA EIRELI, inscrita no CNPJ 11.383.405/0001-72, com sede na Rua João 
Felipe Foster, 248, Centro, Vera Cruz/RS, CEP: 96.880-000.  
 
5 – DO VALOR CONTRATADO 
 
Fica contratado o valor total de R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais).   
 
6 – DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 
 
O presente contrato terá vigência de até 90 dias, a contar da data de sua assinatura. 
  
A execução do futuro contrato será acompanhada e fiscalizada por VALÉRIA FERREIRA. 
 
7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
12001 FUNDO DE ESPORTES/FUNDO DE ESPORTES 
2.201 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTES 
258 – 3.3.90.00.00.00.00.00 
 
8. FORMA DE EXECUÇÃO: 

A CONTRATADA deverá executar todos os atos para cumprir o objeto da contratação, não tendo custos extras 

para a Prefeitura Municipal de Joaçaba. 

 

9. PRAZO DE PAGAMENTO 

Após o serviço, a prestadora poderá emitir a nota. 

O pagamento será efetuado no décimo segundo dia do mês subsequente. 

 
Joaçaba (SC), em 19 de maio de 2022. 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE JOAÇABA 

DIOCLÉSIO RAGNINI 

Prefeito 
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