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JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de 

software integrado de gestão pública na área de contabilidade pública, orçamento, planejamento, 

compras, licitação, patrimônio, e a integração do sistema e-contas do TCM. 

 

A presente contratação se faz necessária devido a necessidade da transmissão de dados 

prevista pela Lei Completar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso 

a informação) gestor de Notas Fiscais e Licitações.  

 

A mesma se dá pela necessidade em dar continuidade na Administração pública deste 

legislativo, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, 

patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas. Assim sendo 

pretende-se através desde projeto de locação de softwares e implantação de sistema, como foco 

principal atender as necessidades da legislação federal, estadual e do tribunal de contas dos 

municípios, obtendo resultados de controle e eficiência. 

 

A Contratação de pessoa jurídica, pela necessidade de implantarmos tais ações a serem 

desenvolvidas junto a Câmara Municipal de Cameta, por não dispormos na nossa estrutura 

organizacional, um sistema de informática, nem dispormos de profissionais competentes e 

qualificados para criação/implantação do sistema em que hora se vê necessário á contratação de 

empresa especializada para o tipo de serviço ofertado. 

 

Os serviços a serem desenvolvidos pela empresa contratada trata-se de sistema (Software) 

integrado de Gestão Pública nas Áreas de Contabilidade, licitações, Patrimônio, e GDIP- Gestão 

de dados e informações Públicas (Portal da Transparência). 

 

Considerando a modernização e informatização do Sistema de Prestação de Contas, por meio 

da tecnologia da informação, que realizam todos os registros contábeis e posteriormente geram 

relatórios para prestação de contas, proporcionando maior transparência dos gastos públicos. Por 

esse motivo a contratação pretendida vai de encontro com as exigências dos órgãos de controle, 

além de otimizar a gestão de processos desta câmara municipal 

 

 

Cameta/PA, 05 de Janeiro de 2022 

 

 

JOAO PAULO CUNHA NUNES 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMETA 
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