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oB,rETO: CONTRATeÇÃO DE PESSOA tUnÍOrCe ESPECTALTZADA EM

LrcENÇA 1r,ocaçÃo) DE soETWARE DE TNFoRMATTcA eARA cnsrÃo
PUBLICA (MODULOS DE S]STEMAS INTEGRADOS DE PORTAL DA

TRANSpARÊNcra, r,rcrreçÕns E coNTRATos E NorAS FrscATS), rARA
ATENDER AS NECESSTDADES DA cÂuena MUNIcrpAL DE rprxuNA Do
PARA.

Tratasse de processo administrativo para a Contratação de
pessoa jurídica especializada em licença (IocaÇão) de software
de informática para gestão pública (módulos de sistemas
integrados de portal da Lransparência, LicitaçÕes e contratos
e notas fiscais) .

O presente processo visa acompanhar 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 maximizaçáo da eficiência
administrativa, através da automação dos serviços da Casa.

Buscando proporcionar a esta Casa de Leis, mais agílidade na
execuÇão das tarefas entre os setoresr por meio da implantação
de módulos nos sistemas integrados entre si, e que funcionem
de forma automatizada permitindo maior seguranÇa entre os
usuári-os, para alimentação das i-nf ormaçÕes e dados de
interesse público, melhor controle, padronização e
acompanhamento de procedimentos da gestão pública.

O Poder Legisl-ativo Municipal necessita de uma solução em

módulos que permitam o acesso a gestão do Portal da
Transparência, LicitaçÕes e Not.as Fiscais para aLender às
exígências dos softwares de prestação de contas implementado
pelo Tribunal de Contas, dentre outros. Também para cumprir
todas as normas e exigiências dos demai-s órgãos de fiscalizaçào
da adminj-stração pública e, ainda, âssegurar total aderência à
LRF/ Leis de Transparêncj-a e acesso à informação.

Respeitando ao que impÕe o 56", do art. 48, da Lei Federal Ílo
L)I/2000, os módulos de LrcrrAÇÃo E CONTRATOS, PORTAL DA

TRANSPARÊwcfa E NOTAS ETSCATS, deverão ter compati,bilídade com
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o referido sistema de contabilidade, o qual em cumprimento da
Instrução Normativa no 078/2020, do Tribunal de Contas d.os
Munícípios do Estado do Pará TCM/PA, o Poder Executivo
municipal de Ipixuna do Pará disponibíLíza o sistema de
execução orçamentária e financeira por meio do software de
contabilidade da empresa ASPEC.

Neste sentído, foi solicitado Proposta Comercial junto à
empresa ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA,
nomê fantasía ÀspEc INFoR!4ATrCA. CNPJ/MF : O2.289.269/000L-04,
a qual encaminhou proposta no valor global de R$-18.000,00
(dezoito mil) . 'É, nítido (através de documentação anexa a
proposta) que a empresa em questão tem notória especialização
e é reconhecida no mercado pela prestação de serviços na área
pública, bem como, é a empresa que fornece, à Prefeitura
Munici-pal de lpixuna do Pará, através do sistema ASPEC, o
sistema de execução orçamentária e financeira por meio do
software de contabilídade que esta Casa de Leis utiliza
atualmente.

Por fim, anota-se que o procedimento encontra-se instruído com
TERMo DE F.EFERÊNCrA e aNÁr.rsu DE pRoposTA CoMERCrAr., bem como
ÀUTORIZAÇÃO E JUSTICATfVA do Ordenador de Despesa eue, após a
DECT,ARAÇÃo DE ADEQUAÇÃo oRÇAMENTARIA E FrNÀr{CErRia, encamínhou
para está Comissão Permanente de Licitação autuar e continuar
os procedimentos Iegais e necessários para a efetivação da
demanda.

A Comissão Permanente de Licit.ação da CÂuena MUNICIPAÍ. DE
IPIXUNA DO PÀRÁ - CMIP, por ordem do Ordenador de Despesar oo
uso de suas atrÍbuições, abriu o presente PROCESSO
ADMINISTRATM CPL N"-OL2/2O22-CPL-CMIP que versa sobre o
processo de INEXIGIBILIDÀDE DE LICITÀÇÃO anotado sob o No-
IN.003/2022-SPL-CMIP, para a CoNTRÀIAÇÃO DE pESsoA irURÍDICA
ESPECIALTZADA EIT{ LICENÇA (LOCAÇÃO) DE SOFTTÍÀRE DE INI.ORMÁTICÀ
PÀRjA GESTÃO PÚBLTCA (MÓDULOS DE STSTEMAS TNTEGRADOS DE PORTÀL
DA TRANSPÂBÊNCrA, LICITÀÇÕES E CONTRATOS E NOTAS FISCATS),
PAR]A ATENDER ÀS NSCBSSIDÀDES DjT CÂIi{ARA MUNTCIPÀL DE TPIXUNA Do
PÀRÁ.

O Legislador Pátrio previu que é INEXIGÍVEL a Licitação quando
houver inviabilidade de competição, conforme preconiza o caput
do art. 25 da Lei Federal no-9.666/93:
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Lei Federal n" -8.666/93
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houver inviabilidade de
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licitação guando
competição, êm

Dest.a forma/ nos termos do caput do art. da Lei Eederal no-
8.666/93, a licitação é INExIcÍvEL.

4.t. DA INVTABTTIDADE DE COMPETTÇÃO.

Em respeíto a Instrução Normativa no 0t8/2020, do TrÍbunal de
Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM/PA, o Poder
Executivo municipal de Ipixuna do Pará disponibilizou o
sistema de execução orçamentária e frnanceira por meio do
software de contabilidade da empresa ASPEC.

4.2. DA CONCLUSÃO.

Para fins do que preceitua o II, do Parágrafo único, do art.
26, da Lei de Licitações de 1993, cumpri informar que o
Presidente da CPL realizou a análise da empresa ASP AUTOIIACAO
SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, nomê fantasia ASPEC
INTORMATICÀ. CNPJ/Mr: 02.288.268/O00L-O4 e sua proposra
Comercial. Razão pela qua1, constatou que esta atenderá
satisfatoriamente o interesse púb1íco envolvido e a
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4. RÀZÃO DA ESCOLIIA

Assi-m, em cumprimento ao que impÕe o §6", do art. 48, da Lei
Eederal no L0L/2000, os módulos de LICITAÇÃO E CONTRÀTOS,
PORTAL DA TRANSPARÊNCIÀ E NOTAS FISCAIS, dEVEM tCT
compatibilidade com o referido sistema contabilidade, de modo
que venha assegurar a ampla divulgração, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público: dos planos/ orÇamentos e ieis
de diret.ri zes orçamentárias,' das prestações de contas e o
respectivo pârecer prévio; do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscaf,' e das versÕes
simplificadas desses documentos, garantindo desta forma os
efetivos instrumentos de transparência da grestão fiscal, o que
deixa claro a ínviabilidade de competição, )â que somente a
empresa ASP AUTOI{ÀCÀO SERVICOS E PRODUTOS DE INEORIUÀTICA LTDA,
nome fantasia AsPEc INEORI\,ÀTICA. CNPJ/I{F : 02.288 .268/ 000L-04,
fornece o sistema ASPEC, sistema este que irá garantir o
cumprimento da Lei Federal no 10L/20O0, ou seja I a
integralidade dos sistemas utilizados pela Prefeitura
Municrpal de Ipixuna do Parâ, com o sistema da Câmara
Municipal de lpixuna do Pará.
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singularidade do objeto; pois, a empresa proponente possui
notória especialização e possui equipe técnica, aparelhamento
e conhecimento técníco especializado, eue garantem que seu
trabalho é essencial e é o unico fornecedor que podem garantir
a integração entre os sistemas utilizados pelo Poder Executivo
munícipal e o Poder Legislativo Municipal, garantindo assim o
cumprimento do 56", do art. 48, da Lei Federal n" 1,0]-/2000.

Nos presentes autos foi juntada Análise de Proposta de
Trabalhor flâ qual restou comprovado que os documentos juntados
(contratos e demais documentos hábeis a comprovar o preÇo que
a Proponente pratica no mercado, para o mesmo objeto ou
serviços de características semelhantes), lustificam o valor
estimado para o fornecimento da licença e execução dos
serviços.

Concluímos assim euê, para fins de observação ao que impõe o
inciso III, do Parágrafo Único, do art. 26, da Lei Federal n"-
8.666193, a Proposta de Trabalho apresentada pela empresa ASP
AUTOIIACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INEORI4ATICA LTDA, nome
fantasia AspEc INToRMATTCA. CNPJ/MF: 02.288.268/O00L-04, no
valor mensal de R$-900,00 (novecentos reais), totalizando um
valor global estimado em R$-9.000,00 (nove mil reais) está de
acordo com o valor que a Proponente pratica no mercado.

Os recursos para o cumprimento das obrigaçÕes assumidas serão
provenientes de acordo com a seguinte dotaÇão orçamentâr:. a:

./ ExERcÍcro zo22:
o 0101 Câmara Municipal.
r Funçâo: 01 Legislatiwa.
o Sub-Eunçâo: 031 Ação Legís1ativa.
r Programa: 0001 Gestão Legislativa.
o Atividade: 2.001 Manutenção Administração

Municipal..
o Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 Serv.

informação/comunic. - Pir.

da Câmara

tecnologia

A Comissão de Licitação da CMIP, no uso de
legrais e considerando tudo que consta
administrativo, vem emitir a presente

suas atribuições
neste processo
DECr.ÀRjAÇÃO DE
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INEXIGIBILIDADE DE LICI , fundamentada no eaput do art. 25
, para contratação do objeto doda Lei Federal n"-8.666 93

presente procedimento o qual consta, a empresa ASP ÀUTOMACAO
SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICÀ LTDA, nome fantasia ASPEC
INFOR!,IATICÀ. CNPJ/ME : 02.288. 268/O0OL-04, como prestadora dos
servÍços.

Ipixuna do Parâ/PA, 18 de fevereiro de 2022.

Presidente da CPL

IIIARIÀ DA SILVA HOI,AIIDA
Secretário da CPL

IÀR]A DE SOUSÀ LEONEZ DA COSTA
Membro da CPL
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