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JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO 

 

1. DA LICITAÇÃO 

 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marituba/PA 

ORDENADOR: Luciano Cristino Ramos 

TIPO DE OBJETO: (    ) Aquisição (  X  ) Serviço (    ) Obra / Serviço de Engenharia 

JULGAMENTO: (  X  ) Menor Preço     (    ) Melhor Técnica     (    ) Técnica e Preço     

(    ) Maior Desconto 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

licenciamento de software por prazo determinado (locação) destinado a soluções de 

software integrada, cujo o objetivo direto é promover o gerenciamento da Gestão 

Tributária Municipal, acompanhado de garantias técnicas que irão apoiar a 

operacionalização da referida Solução de Software e dos serviços de implantação, 

capacitação técnica e suporte. 

PRAZO: O contrato administrativo terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado consoante Art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

2. DA MOTIVAÇÃO 

 

A realização do referido certame e, consequentemente, a possível contratação do objeto 

pretendido, visam atender ao princípio constitucional indisponível da satisfação do interesse 

público, conforme se demonstra nos campos abaixo. 

O município de Marituba/PA, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, possui 103,214 km² de extensão territorial e uma população estimada em 133.685 

(cento e trinta e três mil seiscentos e oitenta e cinco) habitantes, que utilizam dos serviços 

públicos essenciais, garantidos constitucionalmente a qualquer cidadão. 

A Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças - SEOF, Secretaria Fazendária deste 

Município de Marituba/PA, está em processo de equipar, prover soluções tecnológicas e 

serviços aos seus setores visando aprimorar e assegurar a qualidade dos serviços por ela 

realizados, bem como, expandir a estrutura organizacional e tecnológica, modernização da 

gestão tributária e arrecadação municipal bem como otimização dos serviços providos aos 

munícipes.  

Caso não seja realizado este investimento, há risco de suspensão e paralisação de 

serviços atuais com perdas significativas e dificultando a realização de novas ações e atividades 

da mesma.   

A solução a ser contratada deverá contribuir para que a Secretaria Municipal de Fazenda 

possa continuar a desenvolver seus trabalhos com base nos princípios de eficiência, eficácia e 

economicidade, destacando-se:  

• Oferecer a excelência em qualidade de serviços;  

• Aperfeiçoar o modelo de governança e políticas públicas;  

• Aprimorar modelo corporativo integrado para sistemas e dados;  

• Desenvolver a gestão participativa;  

• Investir no desenvolvimento profissional;  

• Garantir a sustentabilidade financeira e orçamentária.  
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No contexto da arrecadação de tributos municipais a tecnologia da informação tem papel 

fundamental nos resultados a serem alcançados, pois a rapidez de acesso às informações é 

imprescindível, assim como a qualidade e confiabilidade no serviço bem como no 

processamento de documentos. Avalia-se de forma fundamental a utilização da tecnologia da 

informação no processo de arrecadação dos tributos municipais. Dessa forma com a adoção de 

sistema integrado específico de arrecadação municipal é possível atuar de maneira ágil quanto 

ao direcionamento dos recursos arrecadados, como também exercer rigoroso controle sobre os 

índices de inadimplência, permitindo a adoção de medidas corretivas quanto ao não pagamento 

do imposto.  

A manutenção dos serviços da Administração Tributária e da gestão da arrecadação do 

Município se torna necessário um sistema integrado, que possua todos os cadastros pertinentes, 

efetue lançamentos de tributos, o controle e o vencimento dos débitos, entre outros. O 

Município depende deste instrumento e do seu sucesso para cumprir seus preceitos 

constitucionais. A contratação em causa é imprescindível para atender tanto às necessidades 

internas da administração Tributária, quanto às do contribuinte, buscando prover serviços de 

qualidade à sociedade como um todo. 

Diante do exposto, resta justificada a instauração de processo licitatório com a finalidade 

de promover o licenciamento da Solução de Software supramencionada. A Solução deverá estar 

acompanhada dos serviços de implantação; suporte técnico e operacional; capacitação; 

atualização e; hospedagem que irá promover o seu acesso via internet, sendo todos os serviços 

de responsabilidade exclusiva da empresa a ser contratada, conforme encontram-se 

discriminados neste documento. 

Por se tratar de uma Solução de Software integrada pressupõe-se a necessidade da sua 

evolução permanente, seja da plataforma tecnológica ou dos seus recursos técnicos e de 

negócio, assim como, pela característica da área de negócio compreendida pela Solução, faz-se 

necessário o atendimento integral às legislações vigentes, assim como a sua adequação aos 

processos empreendidos pela Administração Municipal.  

Desta forma, para se promover o desenvolvimento e a evolução de uma Solução como 

a que se pretende contratar, são necessários uma multiplicidade de profissionais de diferentes 

áreas e de recursos técnicos, que a Administração Municipal não dispõe em característica e 

quantidade adequadas, então, caberá a Administração Municipal cumprir o seu papel legal e 

intransferível de gestão e operacionalização das ações tributárias municipais, contando com o 

apoio da Solução de Software e dos serviços a ela incorporados, prestados pelo futuro 

fornecedor.  

Outro ponto importante diz respeito a necessidade da implantação imediata da Solução 

de Software, o que torna necessária a contratação de Solução que esteja pronta, já testada e 

consolidada no mercado, contratada de fornecedor que possua experiência na execução de 

objeto correlato ao desta contratação.. 

 

3. DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO Prefeitura Municipal de Marituba 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

0219 Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças 

0206 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão 

FUNCIONAL PROGRAM. 04 123 0002 2.054 Manutenção do programa de 
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Gestão Tributário 

04 123 0002 2.245 Manutenção das Atividades da 

Secret. De Orçamento e Finanças 

04 121 0029 2.145 Modernização e Manutenção 

dos Sistemas de Gestão 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

DO VALOR GLOBAL ESTIMADO 

O pretenso objeto tem por valor global estimado R$ 299.625,00 (duzentos e noventa e 

nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais) 

DA ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO VALOR GLOBAL DO IMPACTO (R$) 

2021/2022 299.625,00 

 

Eu, no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações do inciso II 

do Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e na qualidade 

de Ordenador(a) de Despesas, à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, 

DECLARO que as despesas decorrentes da licitação pretendida não afetarão o equilíbrio das 

contas públicas. 

Por fim, informo que as referidas despesas correrão por conta da dotação orçamentária 

acima apresentada, ou por outra extraordinariamente apresentada em momento posterior, 

estando adequada(s) à Lei Orçamentária Anual e compatível(s) com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o Plano Plurianual. 

 

4. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

 

Para exercer o acompanhamento e fiscalização da obrigação, de acordo com o disposto 

no Termo de Referência, inclusive atestar o recebimento do objeto, será designado 

posteriormente, através de ato formal servidor(es) para exercer(em) a função de FISCAL(AIS) 

DA OBRIGAÇÃO. 

 

5. DA DELIBERAÇÃO 

 

 Com base em tudo aqui exposto e fundamentado, na condição de Ordenador(a) de 

Despesa, venho, por meio deste autorizar a abertura da fase externa da Licitação em destaque. 

Por esta razão, encaminho os autos à Coordenadoria de Licitações para as providências que o 

feito requer. 

 

Marituba/PA, 07 de julho de 2021. 

 

 

__________________________________________ 

LUCIANO CRISTINO RAMOS 

Secretário Municipal de Administração 
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