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I – INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de análise técnica do contrato oriundo da Inexigibilidade de 
Licitação n. 3/2019, cujo objeto pretendido, deu entrada nesta Controladoria dia 
19/2/2019 as 12h05, através do Memo. n. 24/2019 – LICITAÇÃO – CMS em 01 (um) 
volume, devidamente numerado (fls. 1 - 121) para análise obrigatória, com 
fornecimento de licença de uso (locação) de softwares integrados de gestão publica 
nas aéreas de contabilidade pública, licitações, patrimônio, E-Sic, ouvidoria e 
publicação/hospedagem de dados para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Santarém. A análise do processo licitatório foi feita anteriormente pelo 
Controle Interno que de acordo com a documentação apresentada emitiu Parecer de 
Conformidade nº 2019006. 

 
 

 

II – DA ANÁLISE DO CONTRATO 

 

O contrato está preenchido com os dados do contratado, com valores, 

objetos, condições de pagamento, dotações orçamentárias e demais cláusulas 

essenciais devidamente preenchidas e assinadas pelas partes em 8.2.2019, 

acompanhada da seguinte documentação: 

 Termo de ratificação da Inexigibilidade datada em 6.2.2019 (fl. 106); 

 Despacho homologatório da Inexigibilidade datada em 6.2.2019 (fl. 107); 

 Extrato da Inexigibilidade no mural da Câmara Municipal datada em 6.2.2019 (fl. 

108); 

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019006 – 1 CGC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019 - CMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2019  Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

ORDENADOR DE DESPESA Emir Machado de Aguiar 

PRESIDENTE DA COMISSÃO Claudia Regina Queiroz Reis 

OBJETO 

Contratação de serviço de consultoria técnica, com 
fornecimento de licença de uso (locação) de softwares 
integrados de gestão publica nas aéreas de contabilidade 
pública, licitações, patrimônio, E-Sic, ouvidoria e 
publicação/hospedagem de dados para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Santarém 

CONTRATADO ASP- Automação, serviços e produtos de informática Ltda.  
CNPJ 02.288.268/0001-04 

VALOR R$ 3.300,00 mensal Global R$ 39.600,00 

VIGENCIA 1.2.2019 a 31.1.2020 Contrato nº 003/2019 

FISCAL DO CONTRATO Maria da Saúde Figueira Gomes 
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 Portaria n. 106/2019- DAF-DRH de 6.2.2019 de nomeação de fiscal do contrato 

a servidora Maria da Saúde Figueira Gomes e a fiscal substituta Elanna Cistine 

Gomes Simões (fl. 109); 

 Publicação da portaria do fiscal de contrato n. 106/2019 no Diário Oficial dos 

Municípios nº 2169 de 11.2.2019 (fls. 110 -112); 

 Contrato nº 003/2019 (fls. 113 - 116); 

 Email a empresa solicitando assinatura digital e informando que as vias físicas 

serão encaminhadas via correio (fl. 117); 

 Extrato de contrato no mural da Câmara (fl. 118); 

 Certidão de afixação e de divulgação do extrato de contrato datado em 8.2.2019 

(fl. 119); 

 Publicação do resultado da Inexigibilidade de licitação processo n. 003/2019 e 

do extrato do contrato no Diário Oficial dos Municípios nº 2173 de 15.2.2019 (fls. 

120 -121). 

 

III – DA CONCLUSÃO 

O contrato definitivo encontra-se revestido das formalidades legais e as 

recomendações foram cumpridas. Devendo o processo ser inserido no Mural de 

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

Portal da Transparência e no sistema ASPEC. 

 

 

Santarém (PA), 20 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

Rosidelma Cerqueira de S. dos Santos 

Controladora  

Portaria nº 033/2019 – DAF-DRH 

http://www.governotransparente.com.br/
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