
 
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 
 

                                                        
DIRETORIA DO CONTROLE INTERNO 

 
MEMORANDO Nº. O03/2017-DCI,      SÃO JOÃO DA PONTA – PA, 17 DE JANEIRO DE 2017. 
A Sua Excelência o Senhor 
JONAS VALE DA SILVA – Vereador Presidente da Câmara Municipal 
Senhor Presidente, 

 
CONSIDERANDO: A inexistência no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, servidores especializados nos 
serviços de informática na área de Sistemas (Software) de Gestão Pública no Módulo de Contabilidade Pública e, 
Tendo em vista as necessidades desta Gestão, para garantir um planejamento eficiente e eficaz para a Câmara 
Municipal de São João da Ponta-Pará. Temos o interesse em contratar empresa de forma imediata na Prestação 
de Serviços descritos no objeto abaixo. Solicitamos à Vossa Excelência, providências junto à Comissão 
Permanente de Licitações da Câmara Municipal, para o devido procedimento nos termos da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
DO OBJETO: Contratação de Empresa de Prestação dos 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 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO 
  
Justificamos a contratação do presente objeto pela necessidade de implantarmos tais ações a serem 
desenvolvidas junto à Câmara Municipal, por não termos no quadro servidores, profissionais especializados em  
sistema   informatizado para gerir  a Contabilidade da Câmara Municipal. 
 
Tendo em vista em atender as necessidades desta Gestão, para garantir um planejamento eficiente e eficaz para a 
Câmara Municipal de João da Ponta-Pará, temos o interesse de contratar empresa de forma imediata para 
prestação dos serviços mencionados no objeto. 
 
A presente, solicitação, objetiva também, atender dispositivo legal que respalde a contratação de empresa para a 
prestação de serviços do presente objeto nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
A fim de ensejar um contrato de forma idônea, transparente e ágil, encaminho em anexo, cópia dos documentos e 
proposta da Empresa ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 
02.288.268/0001-04, para que seja analisada e se possível prossiga a contratação por se tratar de empresa ética 
no ramo pertinente. 
 
Na certeza de que a solicitação será atendida, estendemos nossos votos de estima e apreço. 
 

Atenciosamente, 

 
 

______________________________________ 
RENÊ GONÇALVES DA SILVA 

Diretor do CI 
                                   APROVAÇÃO 
Em, 17/01/2017, APROVO a presente solicitação. 
 
 
 

______________________________________ 
JONAS VALE DA SILVA 
Vereador-Presidente 
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