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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08032018-07-0006

A Comissão de Licitação do Município de PACAJÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PACAJÁ, consoante autorização do Sr. FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, na qualidade de ordenador de 
despesas, vem abrir o presente processo administrativo para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS 
(SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA 
(GERAÇÃO DO E-CONTAS) TCM/PA), LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE 
DADOS NA FORMA LC 131/2009, LEI 12.527/2011 E DECRETO 7.185/2010, DE FORMA A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - PA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso I 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 no uso e na manutenção 
e liberação de software, pois não dispomos na nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados 
nos setores indicados. A lei autoriza a contratação direta quando a situação possa ocasionar prejuízo ou 
comprometimento a segurança de serviços, equipamentos e outros bens, diante da impossibilidade da realização de 
um certame para, no tempo hábil, atender aquela necessidade. A contratação direta, com inexigibilidade de licitação, 
será para atender ao interesse do serviço.

               Considerando que o software se faz indispensável para o desenvolvimento das atividades desta Prefeitura, 
considerando que este realizará a automação e o gerenciamento dos processos licitatórios e contratações diretas 
realizadas pela administração pública, garantindo maior segurança, transparência e legitimidade aos processos, 
permitindo a geração de informações confiáveis aos Tribunais de Contas. A agilidade imposta pelo software Licitação 
reduz os custos operacionais e torna a contratação mais dinâmica e eficiente. Levando em consideração que o mesmo 
atende rigorosamente às leis nº 8.666/93 (Lei Geral das Licitações) e suas atualizações, nº 10.520/02 (Lei do Pregão) 
dentre outras, permite uma maior segurança na utilização do sistema. Desta forma, o usuário tem maior facilidade para 
realizar o processo dentro da legalidade. O Módulo Contábil do Software irá compatibilizar o planejamento com a 
execução orçamentária. Além de favorecer o controle das ações do governo, otimizará a programação financeira e 
criará condições para que o planejamento seja implementado, o software contábil apresenta vários diferenciais quando 
comparado aos seus concorrentes. Através desse sistema, o controle das conciliações bancárias automáticas se 
tornará possível. Integrado aos principais bancos do país, proporcionará agilidade e segurança aos profissionais do 
setor financeiro deste município.  As exigências e a responsabilidade são cada vez maiores quando se pensa em 
controle patrimonial no Setor Público. Considerando ainda que o software do modo Patrimonial, controla físico e 
financeiramente todos os bens permanentes das Entidades Públicas. E por último o software no modo Transparência 
permitirá que a Prefeitura, faça suas divulgações, de forma prática e rápida, os dados relativos aos gastos públicos. 
Todos os cidadãos poderão consultar as informações de seus municípios de qualquer lugar pela internet, com 
celeridade, segurança e consistência dos dados disponibilizados eletronicamente.

RAZÕES DA ESCOLHA

AV. J. MIRANDA DOS SANTOS N67 BAIRRO NOVO HORIZONT
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A escolha recaiu na empresa ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA, em consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho 
de suas atividades junto a outros Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no 
âmbito da Administração Municipal.

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

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta, foi decorrente dos preços apresentados encontrar-se compatível com a 
realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS 
E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, no valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos reais), 
levando-se em consideração por ser uma uma excelente proposta, a ofertada, conforme documentos acostados aos 
autos deste processo.

                                                                                              PACAJÁ - PA, 02 de Janeiro de 2018

 TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA 
Comissão de Licitação
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