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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
 
  A Comissão de Licitação do Município de TUCUMÃ, através da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, consoante autorização do Sr. CELSO LOPES 
CARDOSO, na qualidade de ordenador de despesas, vem abrir o presente processo 
administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA E SERVIDOR WEB PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA. 
 
 

A 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 
TUCUMÃ, por não dispormos na nossa estrutura organizacional. 
 
 A Locação de Software Tributário (web) com NFS-e (Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônico), para a Prefeitura Municipal de Tucumã, justifica-se, considerando a 
modernização e informatização dos sistemas, conforme as exigências do Tribunal de 
Contas Municípios do Estado do Pará - TCM/PA, Tribunal de Contas do Estado - TCE, 
Tribunal de Contas da União - TCU e demais normas da Administração Pública. 
  

A tecnologia da informação, proporcionou maior transparência dos gastos públicos 
e proporcionou maior agilidade no processamento e tratamento das informações dos 
gastos públicos, por esse motivo, a contratação pretendida vai de encontro com as 
exigências dos órgãos de controle no sentido de proporcionar maior transparência, além 
de otimizar a gestão de processos desta Prefeitura. 

 
 CADECONÔMICO – SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - O Sistema 

Integrado de Arrecadação foi desenvolvido para garantir à Administração Municipal o 
controle de todo o processo de arrecadação de receitas municipais de forma detalhada e 
segura.  

 
Trata-se de um sistema cujas funcionalidades podem ser adaptadas às regras de 

qualquer Código Tributário Municipal, a fim de calcular e controlar todos os tributos e 
preços públicos previstos em lei municipal. Projetado para controlar a arrecadação de 
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maneira fácil, porém completa, o CadEconômico permite aos usuários total controle sobre 
tabelas de cálculo, com ferramentas que possibilitam previsões de arrecadação com 
diferentes fatores, controles estatísticos, gráficos e relatórios existentes em todos os 
módulos que compõem esse sistema.  

 
Além disso, o CadEconômico possui Controle de Usuários e de LOG avançados, 

por meio do qual o sistema armazena todas as operações feitas por todos os usuários. 
  
GESTÃO DA ARRECADAÇÃO - O sistema permite uma gestão completa e 

integrada de toda a área de arrecadação da Prefeitura com um banco de dados 
centralizado, permitindo cruzamento de informações, aumento do recebimento de receitas 
próprias e economia de recursos. 

  
SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE - O sistema fornece facilidades aos contribuintes, 

com a disponibilização de funcionalidades de pesquisa de situação fiscal e emissão de 
guias e certidões, gerando economia de tempo para o contribuinte e de recursos para 
Prefeitura. 

RAZÕES DA ESCOLHA 
 

 A escolha recaiu na empresa FOGAÇA & CASTRO SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA-ME, em consequência do seu quadro de profissionais no 
desempenho de suas atividades junto a este e outros Municípios, além da sua 
disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração 
Municipal. 

O referido software possui banco de dados com registros de todas as 
movimentações tributarias do município de Tucumã permitindo que a administração emita 
relatório, emissão de Notas fiscais, boletos de tributos fiscais e impostos. 
  

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com FOGAÇA 
& CASTRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME, com o valor total de R$ 
33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais), conforme documentos acostados aos autos deste 
processo. 

 
 

TUCUMÃ - PA, 23 de fevereiro de 2021 
 
 

 
 

 DÉBORA DE SOUZA MARTINS 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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