
ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
Memorando nº 012/2017-CPL   Maracanã-Pa, 05 de janeiro de 2018. 
 
Exmo. Senhor Presidente 
José Augusto da Silva Casseb 
Presidente da Câmara Municipal de Maracanã 
 
Ref. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018-CMM. 
Objeto: Sistema informatizado de contabilidade Pública  

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Esta Comissão Permanente de Licitação, nesta data, autuou sob o nº 
003/2018-CMM o processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO destinado à 
Contratação de empresa especializada para a cessão do sistema informatizado de 
contabilidade pública junto a Câmara Municipal de Maracanã para o Exercício de 
2017, conforme solicitação da Presidência dessa Casa Legislativa deste município. 

 
Em parecer jurídico correspondente ficou configurado a possibilidade de se 

realizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação. 
 
A contratação, ora pretendida, recairá na empresa ASP AUTOMACAO 

SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.288.268/0001-04, estabelecida à Rua Lauro Maia, 1120 – Bairro Fátima – 
Fortaleza, Ceará – CEP. 60.055-210. 

 
Se contratada, a empresa ASP –AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS E 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA, implantará o sistema para a contabilidade pública 
junto à Câmara Municipal de Maracanã, o qual será de extrema importância no que 
concerne a maior eficiência na prestação dos serviços. 

 
Se realizada a contratação, o pagamento pelos serviços será de R$ 

14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), divididos em 12 (doze) parcelas 
mensais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

 
O valor proposto está compatível com o praticado no mercado, 

principalmente pelo fato de o contratado dispor de conhecimento técnico exigido 
para estes tipos de eventos e de dispor de estrutura operacional capaz de atender 
aos objetivos da contratação. 

 
Pela urgência de se dispor de serviços de um sistema de informação desse 

porte, a Lei nº 8.666/1993, que rege as aquisições e contratações da Administração 
Pública, permite, em suas exceções, a contratação direta de serviços de natureza 
iguais aos ora propostos. 

O objeto Atende a Câmara Municipal de Maracanã com prestação de 
serviços de Software na Prestação de Manutenção de Sistema Integrado de Gestão 
Pública (softwares), para atendimento a geração do e-contas do TCM/PA e 
atendimento as normas de contabilidade aplicadas ao setor público – PCASP 
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contendo os módulos de contabilidade GDIP– gestão de dados de informação 
pública. Câmara Municipal de Maracanã até 31.12.2018. 

 
 
PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: Com base no Art. 25, inciso II, 

c/c o Art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, que regula o instituto das licitações e 
contratos administrativos, a presente Comissão de Licitação opina pelo 
reconhecimento da situação de inexigibilidade, objetivando a contratação direta da 
empresa. ASP –AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA. 

 
 
Por conta do antes exposto e pela urgência da necessidade de contratação 

dos serviços, submetemos o presente processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
003/2018-CMM, para que, se assim julgar procedente, exare a respectiva 
RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO-. 

 
 

 
 
 

Respeitosamente, 
 
 
 

___________________________________ 
Eva Nayana de Souza Dias 

Presidente da CPL/CMM 
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