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ABERTURA DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
 

 

À                                                          

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA PARA USO DE 

SISTEMA DE INFORMÁTICA CONTABILIDADE E LICITAÇÕES 

 

 
Venho solicitar à Comissão Permanente de Licitação a 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, visando futura e eventual contratação de 

empresa especializada na Prestação de serviços de Locação, Hospedagem de 

Sistema de Informática e Licença de uso dos Softwares (programas de 

computador), para processamento Contábil, Licitação, Contratos, Patrimônio e 

Remessa do portal de transparência e acesso à informação, para atender as 

necessidades do SAAE pelo período de 12 (dose) meses, com a empresa ASP – 

AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, 

 

 

Rondon do Pará, 02 de setembro de 2021. 

 

 

 
 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES 
Diretora-Presidente  
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Diante da necessidade de contratar empresa especializada na 

Prestação de serviços de Locação, Hospedagem de Sistema de 

Informática e Licença de uso dos Softwares (programas de computador), 

para processamento Contábil, Licitação, Contratos, Patrimônio e 

Remessa do portal de transparência e acesso à informação.  

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARES) 

INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA  (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), 

LICITAÇÕES, PATRIMONIO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE 

DADOS NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, LEI DE 

TRANSPARÊNCIA Nº 12.527/2011 E DECRETO N° 7.185/2010.. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Justificamos a Contratação do Objeto acima descrito, pela 

necessidade de um Sistema informatizado para gestão da Contabilidade 

Pública do Município que possua todos os serviços pertinentes da área 

de forma integrada, efetue Módulos de Contabilidade, Licitações, 

Patrimônio e GDIP. 

 

 DISPOSIÇOES GERAIS 

Os dados armazenados nos banco de dados – ou seja, a base de 

dados, serão, em qualquer tempo, de propriedade exclusiva do 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDON DO PARÁ/ 
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PA. Os serviços contratados deverão dispor de características 

específicas dos sistemas com seus respectivos módulos (Softwares), 

sem custos adicionais ao SAAE, para quaisquer atendimentos 

(presenciais ou não), programações, implementações, implantações, 

além de adequações, alterações, atualizações, customizações, 

manutenções e evoluções da solução/sistema.  

 

As manutenções (preventivas e corretivas) e atualizações referem-

se a todo o “hardware” e/ou “software” e/ou serviços/produtos 

escolhidos, negociados, adquiridos/contratados, todas as manutenções 

e atualizações serão executadas durante toda a vigência deste 

contrato/projeto, e esta terá total responsabilidade por estas 

manutenções/atualizações, as quais não serão passíveis de cobranças 

e/ou custos adicionais para a autarquia.  

 

Quaisquer modificações da solução/sistema incluindo regras de 

negócio, formas de trabalho, módulos etc., caso necessárias por 

exigências legais (independente da esfera) e/ou judiciais (independente 

da esfera) e/ou do Tribunal de Contas e/ou do Ministério Público, não 

deverão ensejar a cobrança de valores adicionais para o SAAE 

RONDON DO PARA/PA, independente da fase deste contrato/projeto. 

Consideram-se customizações e/ou melhorias as inclusões/alterações 

de funcionalidades e/ou modificações na forma de operação para 

agilizar ou tornar mais fáceis operações 

sistêmicas/organizacionais/procedimentais. As customizações e/ou 

melhorias não serão passíveis de cobranças e/ou custos adicionais para 

a autarquia, independente da fase deste contrato/projeto. Em caso de 
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necessidade de adequações, alterações, atualizações etc. – seja para 

atendimento a manutenções, exigências (legais – independente da 

esfera – e/ou judiciais – independente da esfera – e/ou do Tribunal de 

Contas e/ou do Ministério Público), customizações e/ou melhorias etc. – 

da solução/sistema, deverá haver uma forma de distribuição que seja 

transparente para o SAAE. Não serão aceitas soluções que obriguem a 

adequações, alterações, atualizações etc. máquina por máquina, e estas 

adequações, alterações, atualizações etc. (automáticas ou não) deverão 

funcionar com o nível de segurança atual das estações de 

trabalho/microcomputadores e servidores da autarquia, de usuários 

administradores de rede ou locais para a execução de 

procedimentos/tarefas.  

 

 EXPERIÊNCIA, FORMAÇÃO E CONDIÇÕES EXIGIDAS 

 A CONTRATADA deverá apresentar qualificação profissional 

suficiente para a execução dos serviços de Licença de uso dos 

Softwares (programas de computador) para este SAAE, de forma a 

atender a totalidade dos serviços a serem requeridos.  

 

 

Rondon do Pará, 03 de setembro de 2021 

 

 
MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES 

Diretora-Presidente  
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