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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00110503/20 

A Comissão de Licitação do Município de SANTARÉM NOVO, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTAREM NOVO, consoante autorização do(a) Sr(a). LAERCIO COSTA DE MELO, na 
qualidade de ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO 
E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARES) PARA 
ATENDIMENTO A GERAÇÃO DO E-CONTAS DO TCM/PA, ATENDIMENTO AS NORMAS DE 
CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PCASP, CONTENDO OS MÓDULOS DE 
(CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DADOS), NO INTUITO DE ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTARÉM NOVO 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, caput e parágrafo único do Art. 26 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ações 
a serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM NOV O, por não dispormos na nossa 
estrutura organizacional, um sistema de Software que faça esse processamento de dados. Dada a importância de 
processamento de dados e preparação automaticamente a página para divulgação na internet, gerando todos os 
demonstrativos exigidos pelo TCU, TCM-PA, e em conformidade com a lei 8.666, considera-se de notória 
especialização da empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação desta 
locação de Software. No qual torna-se imprescindível estar de acordo também com a Lei nº 12.527/201, a qual cita 
que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, 
assegurar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação.

                    Portanto, é de extrema relevância a contratação de um serviço técnico especialozado no setor de 
processamento de dados e preparação automática da página para divulgação na internet, gerando todos os 
demonstrativos cobrados pelos órgâos fiscalizadores, cuja especialização decorra, também, de reconhecida experiência 
com desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar é adequado para atender os legítimos 
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interesses deste Poder Executivo.  

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA, em consequência na notória especialização do seu quadro de desempenho de suas atividades 
junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da 
Administração Municipal.

Além do mais, consta que os serviços especializados para as Administraçôes Municipais, com 
destacada e elogiada atuação há vários anos, possibilitando assim,  a celebração de contrato de natureza multidiciplinar, 
envolvendo as mais variadas questões de Software.

Desse modo, entâo, o contrato de serviços técnicos especializados de Software em geral, 
processamento e preparação de dados para a pagina de divulgação na  internet, no qual criará todos os demonstrativos 
exigidos pelo TCU, TCM-PA. 

Sem perder em vista que a contratação de serviços de maior quilate técnico depende do grau de 
confiabilidade que transmite com seu histórico em outras Municipal idades, de modo a tranquilizar a Administração 
quanto a dispor de serviços de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes 
intereses da Prefeitura Municipal.  

Desta forma, nos termos do art. art. 25, caput da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a 
licitação é inexigível.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com ASP AUTOMACAO SERVICOS 
E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, no valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil, quatrocentos reais), levando-
se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

 SANTARÉM NOVO - PA, 18 de Maio de 2020
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 LORENA FABRICIA MONTEIRO FERREIRA 
Comissão de Licitação

Presidente
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