
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA
FINANÇAS

O presente iustruureuto de justiÍrcativa se presta a cumprir o contido no cupnte parágralb úrnico,
I, II e II, do art.26,daLei8.666193, como antecedente necessário à contratação com dispcnsa
oLr inexigibilidade de licitação, conÍbrme cada caso concreto assim o exigir.

I - OBJETO: Cor-rtratação de Ernpresa Especializada para fornecimento de licença cie uso
(locação) de sistemas (softwares) integrados de gestão pirblica nas áreas de contabiliclade pública
(geração do E-contas'|CM-PA), patr:imônio e publicação/hospedager.n de dados na l'onna da l,C
13112009,Lei 12.52712011 e Decreto 7.18512010, a fin'r de atender as necessidacJes da Prcf'citi-rra
Mtrnicipal de Santa lzabel do Pará, a Câmara Municipal de Santa Izabel do Pará e o Sistenia cle

Abastecimento de Agua e Esgoto de Santa Izabel clo Pará-SAAIl.

II - CONTRATADO: ASP- Autotnação, Serviços e Produtos de InÍbrnrática Ltda., inscrita
no CNP.I n" 02.288.268/0001-04.

III - SINGULARIDADE, DO OBJBTO: A singularidade dos serviços prestados pcla
empresa supracitada, cortsiste no fato de apresentar um sistema de Gestão Púrblica, completo, clc

Iácil operação e eÍlciente, considerando o suporte apresentado por ele, e a conrplexidac'lc clos

serviços a serem gerenciados, bem como na cor-rÍ'iabilidade e fidelidade dos relatórios gcraclos
pelo ntcsmo, ha.ia vista ser de suma importância o repasse de infbrmações Í.rdeclignas. Consistc
ainda, r-ro Íàto da grande notoriedade e responsabilidade da ernpresa no Estado do Pará. hzrja

vista a quantidade de contratos firmados com a mesma por diversos rlr-rnicípios erlr vhrios
estados do Brasil. Veriflcou-se que o sistema a ser locado atende plenamente as neccssidadcs
do r-nunicípio de Santa Izabel do Pará, principalmente no que tange ao suporte e trcinamentos da
cqr.ripe que ir"á operar diarian-rente o mesmo, sendo, dessa lbma, ir-rviável escolher o nrclhur
prolissional, para prestar serviço desta rratureza, pot r-neio de licitação, pois tal r-nensurziçiro não

se 1'unda em critérios objetivos. No caso concreto a equipe tecnica possr.ri larga experiência
no gereuciamettto deste tipo de serviços, bem como, demonstra grancles conhecirlentos na árca.
IV - NOTORIA ESPECIALIZAÇ/IO DO CONTRA'I'ADO: a notória especialização cla

empresapara Íins de contratação pela Administração Púrblica está delintittrcla na L,ei clc

Licitações (art. 25, § 1"), objetivamente o legislador privilegior-r a r-rotória especialização
decorrente de diversas Íbntes do saber tais como: desempenho anterior, estuclos, experiências,
pLrblicações, organizaçáo, aparelhamento e cqr"ripe tecnica. O qr"re possibilita arnplo rol
docuurental apto a atestar/certiÍjcar a notória especialização aln'rejada na lei. No caso sob

análise vê-se que a empresa habilitada nos autos e dotada de atestados de capacidade tecnica
(notória especialização decorrente de experiências), ou seja, a empresa. e deterrtora de notr'rria

especialização conlbrmc preconizado no § 1o, do afl.25,11, c/c art. 13, IV, da l,ei n. 8.666193.

V - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: A empresa identificada no itern II foi
escolhida porque (I) é do ramo pertinente; (II) comprovou possuir (atestados de capacidade
tecnica) larga experiência na práúica do mesmo objeto para outros municípios, (documentos
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em anexo); (III) apresentou toda a documentação (contrato social atualizado, inscrição no CNPJ)
e todas as certidões (tributária federal, estadual e municipal; do INSS; do FGTS; CND/TST);

VI - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Os preços platicados são de mercado, itens quc
demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor de R$ 6700,00 mensais e

R$ 80.400,00 anual, está adequado ao praticado no mercado, notadamente
considerando-se a credibilidade da empresa no mercado.

Assim, solicito seia submetida a presente justificativa a análise da assessoria jurídica para
posterior ratiÍicação, se for o caso, do Ordenador de Despesas Responsável para os fins do
disposto no caput, do ar1. 26 da Lei no 8.666193.

Santa lzabel do Pará, 23 de fevereiro de2022.

JOSINEID LIMA FONSECA ASSAF-
Finanças-lnterinaSecretária Municipal de , Planejamento e

reto no 0412022
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