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JUSTIFICATIVA E DESPACHO 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 
Ante ao Ofício nº-056/2022 – SG, do Secretário Geral, solicitando a abertura de procedimento 

licitatório objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM 

LICENÇA (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA 

(MÓDULOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 

LICITAÇÕES E CONTRATOS E NOTAS FISCAIS). 
 

Considerando a expansão tecnológica e modernização dos sistemas de informáticas no ambiente de 

trabalho, a administração busca através da contratação de pessoa jurídica, especializada no 

fornecimento de licença de uso de sistemas de informática para gestão pública, maior integração dos 

processos e maximização da eficiência administrativa, através da automação dos serviços da Casa. 

 

Considerando a busca para proporcionar a esta Casa de Leis, mais agilidade na execução das tarefas 

entre os setores, por meio da implantação de módulos nos sistemas integrados entre si, e que 

funcionem de forma automatizada permitindo maior segurança entre os usuários, para alimentação das 

informações e dados de interesse público, melhor controle, padronização e acompanhamento de 

procedimentos da gestão pública. 

 

Considerando a necessidade de uma solução em módulos que permitam o acesso a gestão do Portal da 

Transparência, Licitações e Notas Fiscais para atender às exigências dos softwares de prestação de 

contas implementado pelo Tribunal de Contas, dentre outros. Também para cumprir todas as normas e 

exigências dos demais órgãos de fiscalização da administração pública e, ainda, assegurar total 

aderência à LRF, Leis de Transparência e acesso à informação. 

 

Considerando ao que impõe o §6º, do art. 48, da Lei Federal nº 101/2000, os módulos de LICITAÇÃO 

E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E NOTAS FISCAIS, deverão ter 

compatibilidade com o referido sistema de contabilidade, o qual em respeito a Instrução Normativa nº 

018/2020, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, o Poder Executivo 

municipal de Ipixuna do Pará disponibiliza o sistema de execução orçamentária e financeira por meio 

do software de contabilidade da empresa ASPEC.  

 

APROVO o Termo de Referência e AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório. 

 

Determino: 

 

1. À CPL a autuar e para providências observando as exigências legais que culmine no 

atendimento do pedido; 

2. Após, retornem-me os autos para deliberação desta Presidência. 

 

Proceda-se em caráter de máxima prioridade.  

 

Em, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA 
Vereador Presidente 
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