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I - INTRODUÇÃO 

 

  Trata os autos da análise do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2019, originado da 
Inexigibilidade nº 003/2019 - CMS, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de consultoria técnica, com fornecimento de licença 
de uso (locação) de softwares integrados de gestão pública nas áreas de contabilidade 
pública, licitações, patrimônios, e-sic, ouvidoria e publicação/hospedagem de dados para 
atender a Câmara Municipal de Santarém, firmado com a Empresa ASP AUTOMAÇÃO, 
SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, o qual deu entrada nesta 
Controladoria, em 22/1/2021 através do Memo. Nº 09/2021/LICITAÇÃO-CMS para Análise 
Técnica e posterior Parecer do termo. 
 

O processo foi instruído com base no Art. 57, § 2º da Lei nº 8.666/93, contendo os 
seguintes documentos:  
 Oficio nº 001/2021 - Direção Geral CMS encaminhado a empresa, sobre interesse em 
aditar o referido contrato em 4/1/2021, assinado pela Diretora Geral (fl. 1); 
 Emails da empresa respondendo aceite da prorrogação, em 6/1/2021, com termo de uso 
de software, declaração em cumprimento ao dispositivo no inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal, comprovante de inscrição e situação cadastral, alteração contratual, 
documentos dos sócios, termos de abertura e encerramento, balanço patrimonial, atestados 
de capacidade técnica e certidões negativas (fls. 2 – 52); 
 Memo. Nº 002/2021- Direção Geral para o setor de Contabilidade solicitando a 
informação de credito orçamentário para o referido aditivo (fl. 53); 
 Memo. Nº 002/2021- setor de Contabilidade para a Direção Geral com as informações 
solicitadas o referido aditivo e termo de reserva orçamentaria (fls. 53 -55); 
 Justificativa da necessidade no aditamento assinada pelo presidente em 8/1/2021 (fl. 
56); 
 Autorização do Ordenador de Despesa (fl. 58);  
 Ata da sessão de posse da 19ª legislatura (fls. 59 - 6); 
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ASSUNTO/OBJETO 

2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 003/2019  de 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de consultoria técnica, com fornecimento de 
licença de uso (locação) de softwares integrados de gestão 
pública nas áreas de contabilidade pública, licitações, 
patrimônios, e-sic, ouvidoria e publicação/hospedagem de 
dados para atender a Câmara Municipal de Santarém. 

EMPRESA CONTRATADA 

 
ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA 

PERÍODO DE VIGENCIA  1/2/2021 a  31/12/2021 R$ 36.300,00 
FISCAL DO CONTRATO Maria da Saude Figueira  
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 Portaria de designação do fiscal e substituto nº 106/2019 e publicação no Diário Oficial 
dos Municípios nº (fls. 63 -64); 
 Termo de ciência e concordância do fiscal do contrato (fl. 65); 
 Relatório do fiscal do contrato (fl. 66); 
 Termo de autuação (fl. 67); 
 Justificativa da comissão para a formalização do aditivo, em 13/1/2021 (fls. 68 - 70); 
 Portaria de nomeação da Comissão permanente de licitação nº 057/2021 de 7/1/2021 e 
publicação no Diário Oficial dos Municípios em 7/1/2021(fls. 71-74); 
 Minuta do 2º termo aditivo (fls. 75 - 76); 
 Memo. Nº 001/2021- LICITAÇÃO-CMS para a Coordenadoria Jurídica solicitando 
parecer (fl. 77); 
 Cópia do contrato nº 003/2019 (fls. 78 - 81); 
 Cópia do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2019 (fls. 82 - 83); 
 Memo. Nº 008/2021- CJL/CMS de 20/1/2021 de encaminhamento para licitação do 
parecer do termo aditivo (fl. 84); 
 Parecer Jurídico nº 001/2021 de 20/1/2021 - emitido pelo procurador Jurídico Alexandre 
Martins Marialva, entende ser possível ao aditamento (fls. 85 - 90); 
 Termo de juntada de documentos e copias de contratos (fls. 91-111). 
 

II - DO PARECER 

 

Considerando que a documentação da Minuta do 2° aditivo se encontra revestido 

das formalidades legais, o parecer é pela regularidade. RECOMENDAMOS: inserção no 

Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: http://www.governotransparente.com.br  – 

Portal da Transparência. Devendo o processo retornar para parecer definitivo. 

  

 

Santarém (PA), 22 de Janeiro de 2021. 

 

 

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos 

Controladora da Câmara Municipal de Santarém 
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