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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 NO 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ – 
PA. 
 
 
 

DA 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. 
 

O Município de TUCUMÃ – PA diante de um novo cenário de exigências em 
relação aos processos administrativos da gestão pública, tem por objetivo qualificar e 
instrumentalizar os departamentos, setores, secretarias e usuários de ferramentas que 
atendam às expectativas de atendimento às demandas legais e tecnológicas. 

A busca de uma solução que contemple os preceitos legais e tecnológicos, está 
alicerçado na necessidade de melhorar e evoluir os processos de gestão, com integração 
de sistemas, com serviços aos cidadãos, com o cumprimento às prestações de contas, 
com a otimização de rotinas e procedimentos internos e com a interação entre a 
administração pública e a sociedade. 

Assim, a implementação de uma Solução Integrada de Sistemas, com 
padronização, utilizando-se a mesma plataforma de desenvolvimento na gestão anterior e 
mantendo o banco de dados existente para continuidade dos trabalhos de gestão, para 
que não seja prejudicado o processo de administração, gerenciamento e capacitação da 
solução. 

O principal objetivo é proporcionar aos gestores através de uma solução moderna, 
condições de avaliação comportamental da gestão, utilizando matrizes de informações 
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gerenciais, qualificadas, detalhadas sendo base à tomada de decisão. É poder também 
promover condições para melhor gerir o bem público, esta ação está regrada e inserida 
como estratégia de gestão do Município de TUCUMÃ. 

Para tanto, uma solução de sistemas integrados, padronizados, com serviços 
voltados ao bem-estar dos cidadãos e com ferramentas modernas de gestão da 
informação é o que estabelecemos como premissa para este processo. 
 
 

RAZÕES DA ESCOLHA 
 

 
 A escolha recaiu na empresa ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, 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. 
 

A contratação da empresa ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada para no fornecimento de licença de 
sistema integrado de gestão pública visa atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Tucumã – Pa, a qual já presta serviços para o município desde de 2013, onde temos 
um banco de dados com todos os serviços realizados dentro deste período, a contração 
dará continuidade nos serviços já prestados (para atendimento a geração do E-Contas do 
TCM/PA e atendimento as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – 
PCASP, contendo os módulos de Contabilidade, PPA, LOA, GPO, Patrimônio, Folha de 
Pagamento – FOPAG, Licitações e GDIP – Gestão de Dados de Informação Pública em 
atendimento a Lei nº 131/2009 – Lei da Transparência, no sítio: www.gdip.com.br, incluso 
treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção).   
 

 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com 

ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, no valor  total 
de R$ 111.600,00 (Cento e Onze Mil, Seiscentos Reais), conforme documentos 
acostados aos autos deste processo. 

 
 

TUCUMÃ - PA, 26 de Janeiro de 2021 
 

 
 

 DÉBORA DE SOUZA MARTINS 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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