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TERMO DE RATIFICAÇÃO  
 

    
Processo Administrativo nº 002/2021 
Dispensa de Licitação nº 002/2021 
 

 RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de licitação para a 

Contratação de empresa para a Locação de software de apoio administrativo com 

funcionamento em rede e banco de dados compartilhado para até 10 terminais de 

computadores da secretaria e setores da câmara municipal para 

organização/padronização de documentos, cadastramento de informações e controle de 

tramitação de proposições legislativas; Locação de WebSite com hospedagem, 

manutenção técnica e criação de e-mails institucionais da contratante no formato 

SEUEMAIL@CAMARA.SP.GOV.BR englobando fornecimento de Sistemas de 
Cadastros e publicação de audiências públicas, banners, contato, contratos, editais, 

enquetes, estatísticas, documentos financeiros, galerias de fotos, leis, resoluções, 

decretos, legislatura, noticias, parlamentares, proposições, sessões, proposituras, leis, 

atas eletrônicas, sistema e-SIC com acompanhamento de pedidos de informações e 
Suporte Técnico nestes sistemas de informática WEB, presencial e on-line remoto, 

com fundamento no artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações dadas pela 

Lei Federal nº 9.648/98 e pelo Decreto nº 9.412, de 2018), e autorizo o empenho da 

despesa, no valor global de R$ 9.681,29 (Nove Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e 

Vinte e Nove Centavos), tendo em vista que a vigência do contrato dar-se-á em 07 de 

janeiro de 2021 e terminará em 31 de dezembro de 2021. De forma que será pago o 

valor proporcional de R$ 661,29 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e nove 

centavos) pelo período de 07 de janeiro 2021 a 31 de janeiro de 2021 e mais 11 (onze) 

parcelas mensais no valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), totalizando o valor 

global da contratação em R$ 9.681,29 (nove mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e 

nove centavos), em favor da empresa MILTON CUSTÓDIO FERREIRA-ME, CNPJ 

nº 03.928.390/0001-52, com sede na Rua Washington Luiz, 637, Centro, Monte 

Aprazível. 
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