
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2019 
 

Objeto: Contratação de empresa visando o licenciamento de soluções de Tecnologia da 

Informação para Gestão Pública, incluindo a conversão, migração, implantação, treinamento 

de usuários, customização banco de dados e manutenção mensal dos sistemas software de 

Contabilidade Pública, Administração Orçamentária e Financeira, Controle e Gerenciamento 

da Folha de Pagamento e recursos Humanos, Licitações, Compras e Contratos para a Câmara 

Municipal de Jaciara/MT. 

Em consonância com os Pareceres Contábil e Jurídico acostados aos autos, dá-

se prosseguimento ao presente Processo Administrativo de Dispensa de Licitação de N.º 

002/2019. 

Cumpre-me informar que o coordenador Administrativo da Câmara Municipal 

de Jaciara/MT entrou em contato com três empresas cujo ramo de atividade é pertinente ao 

objeto a ser contratado, a saber: 

1) ELISA G. CAETANO TRANSPORTES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

11.858.937/0001-19, com sede na Rua Jurema nº 300, sala D, Centro, CEP 78.820-000, em 

Jaciara/MT, nos encaminhou proposta conforme consta no orçamento anexo no valor de: 

� Valor global: R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais); 

 

2) CSM – CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o número 60.245.487/0001-02, com endereço à Monte Alegre, nº 100, 2º andar, CEP 14055-

260,  Ribeirão Preto/SP, nos encaminhou proposta conforme consta no orçamento anexo no 

valor de: 

� Valor Global: R$ 34.240,00 (trinta e quatro mil e duzentos e quarenta reais); 

 

3) AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o número 04.326.049/0001-90, com endereço na Rua Jean Carlos de Campos, Nº 190, Cristo 

Redentor,  CEP 14.980-000, Sales-SP, nos encaminhou proposta conforme consta no orçamento 

anexo no valor de: 

� Valor Global: R$ R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais); 

 

 



 

Após análise das propostas recebidas inferimos que seria mais vantajosa para a 

Câmara Municipal a contratação da empresa AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA, 

por tratar-se do menor valor proposto, compatíveis com os praticados no mercado, por ser uma 

empresa idônea, sem restrição ao direito de celebrar contratos com a Administração Pública, 

tendo apresentado todas as certidões negativas e demais documentos solicitados para a devida 

contratação. 

Diante do exposto, de acordo com Pareceres Contábil e Jurídico favoráveis à 

possibilidade de celebrar o referido Contrato de Prestação de Serviços, requeremos autorização 

para realizar a contratação supramencionada. 

Remeta-se o presente processo ao Presidente da Câmara Municipal de Jaciara/MT para 

autorização da Contratação da empresa AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA, com a 

finalidade de Contratação  visando o licenciamento de soluções de Tecnologia da Informação 

para Gestão Pública, incluindo a conversão, migração, implantação, treinamento de usuários, 

customização banco de dados e manutenção mensal dos sistemas software de Contabilidade 

Pública, Administração Orçamentária e Financeira, Controle e Gerenciamento da Folha de 

Pagamento e recursos Humanos, Licitações, Compras e Contratos para a Câmara Municipal de 

Jaciara/MT, cujo valor global do Contrato será de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos 

reais), fundamentado em Processo Administrativo de Dispensa de Licitação.  

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

José Roberto 
Presidente da CPL 

 Câmara Municipal de Jaciara/MT 
 


