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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020-PMSC, Nº033/2020-FMS 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2020-PMSC, Nº018/2020-FMS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do Município de Santa Cruz (PE), por 

ordem da Chefe do Poder Executivo Municipal, no uso de suas funções, vem abrir o presente 

processo de dispensa de licitação em razão do diminuto valor, com a finalidade do objeto de realizar 

à contratação direta, via dispensa de licitação, de empresa especializada do ramo pertinente, 

visando à visando a contratação de licença de uso de tecnologia, solução de gestão das tarefas dos 

Agentes Comunitários de Saúde, composta por sistema para uso em equipamento do tipo 

dispositivo móvel (“Tabletes”, ou Similares), e sistema para uso em ambiente de retaguarda na 

internet para o monitoramento e controle do desempenho das tarefas de cadastramento e de visitas 

domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, contemplando as integrações com o 

Sistema eSUS-AB do Ministério da Saúde, para uso exclusivo na Gestão de Saúde Básica do 

Município de Santa Cruz – PE, durante 12(doze) meses, destinado a Secretária Municipal de Saúde. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação se justifica em razão do diminuto valor da contratação a ser realizada, 

conforme se extrai do projeto básico orçamentário, estando este abaixo de 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso I, do artigo 23 da Lei Federal nº8.666/93, e atualizada pelo o 

Decreto Presidencial Nº 9.412 de 18 de junho de 2018, restando pois autorizada a contratação 

direta, nos moldes do artigo 24, inciso II, do mesmo diploma legal. 

 

Cabe registrar, ainda, que os valores das modalidades de licitação foram alterados pelo Decreto 

Presidencial nº 9.412/2018, modificando, por conseqüência, os valores previstos para dispensa de 

licitação. 

 

Desta feita, compulsando a relevância estrutural e preventiva dos serviços a serem contratados e o 

valor orçado para os mesmos, compatível se encontra o procedimento de dispensa. 

 

Doutra banda, com a finalidade de melhor instruir o procedimento administrativo e instrumentalizá-

lo com as exigências documentais mínimas exigidas pelo Edital Simplificado, entendo cumprida a 

exigência do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos. 

  

Assim, por hora, dispensa-se a licitação. 
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RAZÕES DE ESCOLHA DO  FORNECEDOR 

 

A empresa, EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, sociedade 

empresária, com sede no Multi Open Offices, Rod. Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339, Bloco C, 

sala 105/Rio Tavares/CEP 88048-300, Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

23.624.537/0001-28, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato Social, 

instrumento que dar poder para representar, doravante denominado (“EPHEALTH - SOLUCOES 

EM TECNOLOGIA”), apresenta condições técnicas e reputação ilibada a garantir a contratação 

pelo Município, o que afirmo em razão de a mesma já ter prestado serviços a Prefeitura de Santa 

Cruz em outras oportunidades, ocasião em que exerceu suas obrigações contratuais na forma e 

prazo regulares. 

 

Justificada, pois, a escolha do fornecedor/prestador serviços. 

 

JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS 

 

Os preços cotados pela empresa, EPHEALTH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA, sociedade empresária, com sede no Multi Open Offices, Rod. Dr. Antônio 

Luiz Moura Gonzaga, 3339, Bloco C, sala 105/Rio Tavares/CEP 88048-300, Florianópolis - SC, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.624.537/0001-28, neste ato devidamente representada na forma de 

seu Contrato Social, instrumento que dar poder para representar, doravante denominado 

(“EPHEALTH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA”), se analisados à luz do orçamento estimativo e 

das demais cotações acostadas, cristalinamente refletem a proposta mais vantajosa para a 

Administração, além de estarem de acordo com os preços praticados no mercado. 
 

Não há excesso, razão pela qual emitido a seguinte declaração de dispensa: 
 

(PROPOSTA DE PREÇOS) 
Item Especificação Quant Und P.Unitário P.Total 

01 Contratação direta, via dispensa de 

licitação, visando a contratação de licença 

de uso de tecnologia, solução de gestão das 

tarefas dos Agentes Comunitários de 

Saúde, composta por sistema para uso em 

equipamento do tipo dispositivo móvel 

(“Tabletes”, ou Similares), e sistema para 

uso em ambiente de retaguarda na internet 

para o monitoramento e controle do 

desempenho das tarefas de cadastramento 

e de visitas domiciliares realizadas pelos 

Agentes Comunitários de Saúde, 

contemplando as integrações com o 

Sistema eSUS-AB do Ministério da Saúde, 

para uso exclusivo na Gestão de Saúde 

Básica do Município de Santa Cruz – PE, 

01 Und 17.500,00 17.500,00 
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durante 12(doze) meses, destinado a 

Secretária Municipal de Saúde 

Valor global R$ 17.500,00 

 

Assim, cumpridos os requisitos elencados no artigo 26 da Lei de Licitações e 

Contratos, ainda com arrimo neste, vimos comunicar a Ilustre Prefeita Constitucional a presente 

declaração de dispensa para que proceda a devida ratificação. 
 

Santa Cruz (PE), 09 de dezembro de 2020. 

 

 

JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA 
Presidenta da CPL 
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