
 

 

 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório nº 43/2021 

Dispensa de Licitação nº 20/2021 
 

O Município de Otacílio Costa/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

n.º 75.326.066/0001-75, torna público que, o Prefeito Municipal lavra o presente Termo de Dispensa, de 

acordo com o arts. 24, inc. IV e  26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, 

diante das condições e do fundamento legal expressos no presente.:  

 

1. DO OBJETO: Constitui objeto do presente a solicitação de contratação, em caráter emergencial, da 

licença de uso de sistemas de gestão pública (conforme Termo de Referência, anexo I deste Edital), bem 

como suporte técnico necessário a operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimação 

de processo licitatório tendente à regularização desta contratação; 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS:  
2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

De acordo com a Lei nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Município de Otacílio Costa/SC, 

Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Administração vem através deste, justificar a 

solicitação para Contratação da empresa BETHA SISTEMAS LTDA para o licenciamento, em caráter 

emergencial, de uso de sistemas de gestão pública, bem como suporte técnico necessário a 

operacionalização destes sistemas, pelo tempo necessário à ultimação de processo licitatório tendente à 

regularização desta contratação. É de extrema importância que o Município tenha uma empresa 

especializada para prestar esses serviços, visto que os aplicativos de gestão públicas são fundamentais 

para o bom funcionamento do governo e para a evolução da cidade. Sendo assim considerando o término 

do Contrato Administrativo nº 089/2017 firmado com a empresa Betha Sistemas Ltda, o qual tem sua 

vigência contratual até o dia 31 de maio de 2021, e que terá vencimento na mesma data; 

Considerando que atualmente a empresa Betha Sistemas é a responsável pelos vários aplicativos de 

Gestão Pública no Município, bem como o Transparência Fly, onde todos os munícipes tem acesso 

diariamente ao conteúdo no site da Prefeitura de Otacílio Costa/SC, assim como, Contabilidade, 

Planejamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Folha de Pagamento, Tributação Pública, entre outros.  

Considerando que a empresa presta este serviço ao Município desde 2017, sendo cumpridora de suas 

obrigações, e estas nunca tiveram problemas contratuais; 

Considerando que sua substituição ensejaria a capacitação de servidores e a conversão de dados para um 

período muito pequeno de utilização gerando muitos transtornos a administração, sendo, portanto, esta a 

melhor alternativa para o atendimento a atual necessidade da administração. 

Considerando que já encontra-se tramitando estudos técnicos e orçamentários para realização de nova 

licitação;  

Por todo o exposto, justifica-se a Dispensa de Licitação para a CONTRATAÇÃO de acordo com o que 

prescreve o art. 24 inciso IV da lei nº. 8.666/93, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses ou até o momento 

em que possa ser formalizado contrato, referente ao mesmo objeto, com empresa vencedora de nova 

licitação. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor orçado esta devidamente justificado e é adequado para o 

objeto da licitação fato este que, aliado à comprovada qualidade técnica demonstrada pela aludida 

empresa, justificam sua contratação por intermédio de dispensa nos termos do art. 24, inciso IV da Lei 

8.666/93.  

 

4. PREÇO E PAGAMENTO: O preço mensal do licenciamento do sistema contratado é de R$ 

33.903,51 (trinta e três mil novecentos e três reais com cinquenta e um centavos) mensais, valor este que 

já vem sendo pago pelo município no último ano. Se necessário, poderão ser acrescidos os serviços 

técnicos conforme planilha descrita no Anexo I, totalizando o valor estimado de R$ 208.257,66 (duzentos 



 

 

 

e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).  

  

5. PRAZO DE EXECUÇÃO:  

5.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 

termos da legislação vigente.  

 

6. DO CONTRATADO:  
6.1. A empresa BETHA SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua João 

Pessoa, n.º 134, 10º andar, Centro, Criciúma/SC, inscrita no CNPJ sob n.º 00.456.865/0001-67, Inscrição 

Estadual 253.086.027, foi escolhida porque é do ramo pertinente e mantém o Sistema de Gestão Pública 

atual do município de Otacílio Costa/SC, conforme justificativa apresentada no memorando da Secretaria 

Solicitante.  

 

7. DO FUNDAMENTO LEGAL:  
7.1. A presente solicitação tem amparo no artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Lei nº 

8.666/93, senão vejamos: 

Art. 24. É dispensável a licitação:  

IV - 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;”  

 

8. DA LEGISLAÇÃO APLICADA:  
8.1. Aplica-se à este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação: a) Lei Federal 

nº8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos 

 

9. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

9.1. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 

a)Termo de Referência, anexo I , b) Documentos para a Habilitação;  

 

10. DO FORO: 

10.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de 

composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de Dispensa, independente de 

outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Otacílio Costa/SC.  

 

11. DA DELIBERAÇÃO:  
11.1. Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se o 

presente Termo de Dispensa, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante e pela autoridade 

superior, para que produzam seus efeitos legais.  

 

Otacílio Costa, 13 de maio de 2021. 

 

 

 

Roveni de Lurdes Hamann 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 



 

 

 

 

 

DA RATIFICAÇÃO 

 

 

Considerando-se as manifestações carreadas, a fundamentação jurídica apresentada e a instrução do 

presente processo, ratifico a presente contratação por dispensa de licitação, encaminhando-se os autos 

para as providências de estilo.  

 

 

Otacílio Costa/SC, 13 de maio de 2021.  

 

 

Fabiano Baldessar de Souza 

Prefeito de Otacílio Costa 

 


