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JUSTIFICATIVA  

 

A motivação parte das normas do setor de Recursos Humanos, se vê pela  necessidade de 

acordo com a lei 131/2009, lei 12.527/2011 e decreto 7.185/2010, onde a utilização do uso da 

tecnologia que promove mais segurança e menos custos, facilitando o dia a dia da área, que 

centralize as rotinas de cálculo e processamento de folha de pagamento para ganhar agilidade, 

economia e flexibilidade, evitando erros e otimizando recursos, diminuindo processos manuais e 

gerenciando com eficiência o pagamento salarial, horas extras, faltas 13º salário, férias e 

admissões. Como a Câmara necessita dar continuidade a essa medida administrativa revela-se 

oportuna e conveniente para atender o interesse deste instituto. Justifica-se ainda por ser um 

sistema que atende aos padrões do RH, cuja execução dos procedimentos. 

O objetivo principal da escolha é obter para Administração a proposta mais vantajosa, 

garantindo igualdade de condições a todos os participantes, obedecendo aos princípios 

Constitucionais e Administrativos pertinentes, sendo assim após informações do setor de cotação 

de preço onde o mesmo comunicado que conseguiu cotação de empresa do ramo. 

Há indicações de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar a 

presente Contratação, em cumprimento ao disposto no Art. 14 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Por estas razões, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/93, e de forma a cumprir o disposto no art. 26, da mesma lei apresentamos a presente 

justificativa. 

É cristalino no processo em comento o cumprimento dos requisitos supracitados.  

 

DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Câmara Municipal de Prainha comunica a Contratação de Empresa especializada em 

fornecimento de licença de uso (locação) de Sistemas Informatizados (softwares) integrados de 

gestão pública na área de recursos humanos (folha de pagamento), com portal do servidor e 

publicação /hospedagem de dados na forma da lei 131/2009, lei 12.527/2011 e decreto 

7.185/2010, para atender a Câmara municipal de Prainha/PA, e justifica o procedimento de acordo 

com a Lei 8.666/93 e  Decreto nº 9.412/2018 que autoriza a contratação direta para outros serviços 

e compras de valor nos limites correspondem a 10% do previsto na modalidade, conforme 

estabelece a Lei de Licitações, no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista que a 

contratação necessária é de valor inferior a R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais). 

Mediante a solicitação que foi feita pela Tesouraria e após análise dos documentos para 

a contratação solicitada, esta CPL considera que o procedimento de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, com base em situações excepcionais, fundadas nos fatos apresentados.  

Esse é entendimento estampado no art. 24, II da lei n° 8.666/93, in verbis:  

“Art. 24.  É dispensável a licitação. 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 

inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 

a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
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alienação de maior vulto que possa ser realizada de 

uma só vez;” 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante do fundamento legal supramencionado, esta Comissão de Licitação apresenta a 

justificativa para realização do procedimento de Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso 

II da Lei Federal n° 8.666/93 e  Decreto nº 9.412/2018, em primazia à supremacia do interesse 

público, submetendo-a as demais considerações que porventura se fizeram necessárias, pelo que 

encaminho à Assessoria Jurídica anexo a minuta do contrato juntamente com a documentação da 

empresa que perfaz o menor preço, para ratificar a legalidade dos procedimentos, mediante 

parecer técnico para que se possa fazer convocação para assinatura do contrato. 

Informamos que existe dotação orçamentária e foi realizada a pesquisa de mercado, nos 

termos da Lei 8.666/93. A escolha recaiu sobre a Pessoa Jurídica SISTEMAS INTELIGENTES 

E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA. - ME, CNPJ: 19.166.632/0001-58, com sede na  Av. 

Conselheiro Furtado, 2865 - Sl. 2002 - Cremação - Belém-PA - CEP: 66.063-060. A escolha da 

proposta ocorreu após prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que o preço do 

profissional encontra-se compatível com a realidade mercadológica, da natureza do serviço e suas 

especificidades, tornando-a mais vantajosa a este Poder Legislativo. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com SISTEMAS 

INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA. - ME no valor global de 

R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R$650,00 (seiscentos 

e  cinquenta reais), incluindo-se os impostos e taxas devidas, levando-se em consideração a 

melhor proposta ofertada para o serviço, e conforme documentos acostados aos autos do processo. 

 

Prainha/PA,10 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

DARLEN MIRANDA DA ROCHA 
Comissão de Licitação 
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