
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 

 

DARI ORESTES SCARABOTTO, Secretário da Fazenda e Administração do Município de 

Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o 

inciso abaixo citado do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público o 

Processo Licitatório nº 24/2021, conforme segue:                                

 

1. DO OBJETO 

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, DENOMINADO “MODULO DE 

CONTROLE INTERNO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS WEB”.  

 

2. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Recebida a proposta e analisada, a empresa FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE 

SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.753.029/0001-93, com endereço na Rua: da Consolação, 

nº 317, Bairro Matinho na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, foi selecionada para execução do 

objeto, uma vez que já executa os serviços para este município e apresentou todas as documentações, 

válidas, exigidas para o procedimento, estando em dia com sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

documentação anexa. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Pela manutenção do sistema de controle interno, o município pagará o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) mensais, vencíveis sempre no dia 15 (quinze) do mês imediatamente posterior ao de 

referência, totalizando R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 

Para as despesas de assistência técnica “in loco” será cobrado o valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) a diária, o valor de R$ 1,00 (um real) o quilometro rodado, pelo deslocamento para estes 



 

 

atendimentos, e o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por hora de trabalho realizado, quando se tratar de 

problemas não relacionados as obrigações da contratada. 

Tabela dos valores: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

01 

locação de sistema de 

informática, denominado 

“modulo de controle interno 

e audiências públicas web” 

12 Mês R$ 600,00 R$ 7.200,00 

02* 

deslocamento nos serviços 

de suporte, quando exigida 

a presença do técnico in 

loco. (valor p/km) 

1.944 Km R$ 1,00 R$ 1.944,00 

03* 

assistência técnica, após 

implantação dos sistemas, 

quando solicitado. 

36 Horas R$ 60,00 R$ 2.160,00 

04* 
suporte técnico em sistemas, 

atendimento "in loco". 
06 Diária R$ 200,00 R$ 1.200,00 

* Os itens nº 02, 03 e 04, somente serão repassados conforme necessidade de suporte técnico, tratando-se de 

problemas não relacionados as obrigações da contratada 

No que se refere à justificativa do preço, conforme Art. 26, parágrafo único, inciso III da Lei n. 

8.666/93, considera-se assim, o valor de mercado e compatibilidade para a prestação dos serviços. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

Considerando a contratação de Locação de sistema de informática, denominado “modulo de 

controle interno e audiências públicas web”; 

Considerando a prestação de serviços técnicos especializados de adequação, instalação e 

treinamento operacional do sistema locado, de comum acordo entre as partes, quando da necessidade; 



 

 

Considerando a proposta apresentada pela indigitada empresa, verificamos que referida solução 

revela-se imperiosa visando a continuidade dos serviços executados pelo Controle Interno do município, 

especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente a fase de apuração de preço de mercado, restando, 

portanto, caracterizada a oportunidade, conveniência e necessidade da presente contratação; 

Considerando que o Município de Campos Novos possui vigente licitação com a empresa Betha 

Sistemas da qual foram contratados outros sistemas que não o do controle interno; 

 Considerando a integralidade entre os sistemas da empresa FAEE SUPRIMENTOS E 

LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA e o sistema empresa Betha Sistemas; 

Considerando que a empresa disponibiliza um sistema de controle interno do qual não foi 

previsto na licitação vigente, por este não ser favorável nem em relação ao preço e nem atendimento o 

esperado pelo controle interno, optando já em anos anteriores por essa contratação; 

Considerando que no ano de 2021, se dará continuidade dos trabalhos que vinham sendo 

executados, pois o banco de dados e procedimentos informatizados nesta área já estão implantados, além 

de que os funcionários responsáveis pela operação dos Sistemas já foram treinados no uso de suas rotinas 

e funções; 

Considerando que o sistema já implantado tem apresentado bom desempenho, atendendo as 

necessidades do sistema de controle interno; 

Desta forma o Município busca evitar qualquer risco de solução de continuidade, que correria, 

caso uma nova contratada viesse a não atender todas as necessidades da Administração Municipal; 

Assim, com esteio no preceito legal vinculado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, II, 

a administração lança mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste, para suprir de imediato 

uma demanda continua dos serviços públicos e administrativos de controle interno do Município; 

 

5. DO FUNDAMENTO LEGAL 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as 

Dispensas de Licitações. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 24, inciso 

II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:  



 

 

“Art. 24 É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na 

alínea “a” do inciso II (R$ 8.000,00) do artigo anterior, e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra 

ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.” 

 

6. DA VIGÊNCIA 

O prazo de execução e vigência será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura de contrato; 

O prazo acima descrito poderá ter sua duração prorrogada por até 48 (quarenta e oito) meses, 

conforme inciso IV do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Orgão: Gabinete do Prefeito 

Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal 

Proj/Ativ.: Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 

Despesa: 04 – 33.90.39.08.00.00.00.00 

 

Campos Novos-SC, 09 de fevereiro de 2021. 

                                                                                                       

                                    

DARI ORESTES SCARABOTTO 

Secretário da Fazenda e Administração 

Município de Campos Novos  


