
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 

PODER LEGISLATIVO 
 

Av. 27 de dezembro, nº 424, Centro, São João da Ponta, Pará, CEP. 68.774 – 000 
CNPJ: 01.632.993/0001-87 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
                                                                                              

São João da Ponta- PA., 06 de janeiro de 2021. 
      

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA – PARÁ 
 

I – OBJETO: 
 
Contratação de Empresa especializada em Prestação dos Serviços de Licença de Uso, através de 
Locação de Sistema Informatizado (Software), para a Gestão Pública, na área de Recursos Humanos ( 
Folha de Pagamento ), para atender  às necessidades da Câmara Municipal. 
 

II – AUTORIZAÇÃO: 
 

À  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÕES – CPL 
 

 
Senhor Presidente, 
 

Em atendimento a solicitação do Diretor Administrativo Financeiro, através do Memorando n° 
003/2021-DAF,  que contempla o objeto  e  justificativas  da  necessidade e, 
 

CONSIDERANDO a inexistência no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, servidores habilitados 
nos serviços de informática, na área de Sistemas (Software), de Gestão Pública na área de Recursos 
Humanos (Folha de Pagamento); 
 

CONSIDERANDO a inexistência de empresas no Município de São João da Ponta – Pará e em 
Municípios circunvizinhos, que prestem os serviços de licença de uso de sistema informatizado para 
gerir a folha de pagamento da Câmara Municipal com a tecnologia exigida pelos órgãos de Controle 
Externo; 
 

CONSIDERANDO a necessidade imediata, para contratação de uma empresa especializada, que 
atenda as especificações contidas no Termo de Referência, assim como contenha os requisitos 
exigidos para  atender  às necessidades da Câmara Municipal, em função das exigências previstas em 
leis e; 
 

CONSIDERANDO que a Empresa G D J SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 
17.343.923/0001 – 49, com sede à Trav. Almirante Wandenkolk n° 1243- Sala 106, Bairro Nazaré- 
Belém- Pará, CEP. 66.055-030. Pessoa Jurídica de Direito Privado, atende com os requisitos que a 
Câmara Municipal de São João da Ponta- PA, está necessitando para o cumprimento das exigências 
legais, haja vista que é especializada em prestar os serviços de Licença de Uso de Sistema 
Informatizado (Software) de Gestão Pública  ,na área de Recursos Humanos ( Folha de Pagamento). 
 

Ante ao exposto, fica a Comissão Permanente de Licitações - CPL, da Câmara Municipal, AUTORIZADA 
a tomar providências necessárias à contratação da empresa mencionada acima, pelo período de 12 
(doze), meses, cujo valor global da prestação dos serviços é na ordem de R$ 6.000,00 ( Seis Mil Reais 
),  pois, a referida empresa, atende ao mais adequado  e à plena satisfação do objeto a ser contratado, 
bem como, há a relação de confiança estabelecida entre a Câmara Municipal e a citada empresa de 
informática, que justificam a escolha para a prestação dos serviços especificados no Termo de 
Referência, ficando a Comissão Permanente de Licitações- CPL, a proceder na modalidade cabível 
para o cumprimento da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

Certo do atendimento, renovamos protestos de estima e apreço. 
   

Atenciosamente, 
 
 

_____________________________________ 
SANDRO DOS SANTOSN SILVA 

Vereador – Presidente 
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