
 
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 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES- CPL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N° 003/2017 

 
A Presidenta da  Comissão  Permanente de Licitações da Câmara Municipal de São João da 
Ponta- Pará, no uso de suas atribuições legas e, 
 
Para INSTRUÇÃO do Processo Administrativo N° 003/2017, nos termos do que dispõe o § 
Único do Art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93, em sua redação atual, apresenta os seguintes: 
                                   

I= JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES DO OBJETO 
 
OBJETO: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Licença de uso (locação) de 
Sistemas (Softwares),integrados de Gestão Pública nas áreas de Contabilidade Pública( 
módulo de contabilidade ) para atendimento a geração do E-Contas do TCM/PA, e publicação/ 
hospedagem de dados na forma da Lei Complementar n° 131/2009, Lei Federal n° 
12.527/2011 e Decreto n° 7.185/2010, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal 
de São João da Ponta-Pará, no exercício de 2017. 
 
Da Leitura do Memorando n° 003/2017, emitido pela Diretoria do Controle Interno da 
Câmara Municipal de São João da Ponta- Pará, e das considerações contidas na autorização do 
Excelentíssimo Sr. Vereador Presidente, anexados nos autos, foram observados os seguintes 
fatores:  
I= Inexistência  no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, servidores especializados nos 
serviços e informática na área de Sistema ( Software ) de Gestão Pública no Módulo de 
Contabilidade Pública; 
 
II= Inexistência de empresas no Município de São João da ponta e em Municípios 
circunvizinhos, que prestem serviços de”  licença de uso de sistema informatizado para gerir a 
contabilidade da Câmara Municipal, com a tecnologia exigida pelos órgão de Controles 
Externos;  
 
III= Necessidade imediata da Câmara Municipal, em contratar  uma empresa   que atenda as 
especificações contidas no Termo de Referência, assim como contenha os requisitos exigidos 
para tal finalidade.                                                                          
 

II= RAZÕES DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS 
 
A escolha recaiu sobre ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.288.268/0001-04, com 
sede à Rua Lauro Maia n° 1120, Bairro de Fátima, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP. 
60.055-210, para  prestação dos serviços de  Licença de Uso ( locação ) de sistema ( Software ) 
integrados de Gestão Pública nas áreas de Contabilidade Pública e publicação/hospedagem de 
dados na forma da LC 131/2009, Lei 12.527/2011 e Decreto 7.185/2010,  por conta da 
natureza singular do serviço que se busca, no qual a referida possui notória especialização na 
matéria, conforme já se restou incansavelmente demonstrado neste Município e se encontra 
balizada na documentação em anexo. 
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                                                     III= DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
De conformidade com o disposto no Art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93, nos resta apresentar a 
justificativa do preço dos serviços especificados no Termo de Referência do presente processo 
administrativo, constatou que o preço apresentado na proposta da Empresa ASP-
AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 
02.288.268/0001-04, no valor global de R$ 9.600,00 ( nove mil e seiscentos reais ), acostada 
deste processo, coaduna-se com a contraprestação dos serviços pretendidos , diante das 
necessidades da Câmara Municipal, que se configura como prestador singular e de notória 
especialização acerca dos referidos serviços. 
 
O valor acima mencionado, encontra-se dentro dos parâmetros aceitáveis e praticado no 
âmbito da Administração Pública do Poder Legislativo Municipal, inclusive pelo grau de 
comprometimento e dedicação de seus profissionais, em razão do alcance e da expressão do 
objeto da contratação. 
 
Diante do exposto, a contratação pretendida, deve ser realizada com a Empresa citada acima, 
levando-se em consideração a proposta  ofertada, correspondente a uma justa retribuição 
pela prestação  dos serviços a serem executados.  
 
 

 
São João da ponta- Pará, 18 de janeiro de 2017. 

 
 

 
__________________________________________________ 

ANA CRISTINA MOURA DE LIMA 
Presidenta da CPL 

 
 
 
Remeta-se o processo à  Assessoria  Contábil  para  certificar  a Existência de dotação 
orçamentária para a cobertura da despesa 
 

 
São João da Ponta- PA., 18/01/2017. 

 
 
 

__________________________________________________ 
ANA CRISTINA MOURA DE LIMA 

Presidente da CPL 
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