
 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO  

 

 

DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de 

uso de Sistemas de Gestão Pública em WEB integrada, processamento 

automatizado da dívida ativa, processamento eletrônico dos boletos por 

interface via API, conversão de banco de dados e capacitação dos 

servidores para uso das ferramentas, conforme especificações e 

condições constantes no termo de referência. 

 

 

Considerando que os softwares atualmente em funcionamento na prefeitura 

encontram-se em parte defasados e não atendem às novas exigências imputadas 

à administração pública e em parte não atendem tecnicamente às demandas da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, com relação às funcionalidades técnicas 

e de suporte.  

 

Considerando que o aumento de receita está atrelado tanto a troca das 

ferramentas quanto a prestação de serviços descritos no corpo deste documento. 

 

Considerando o atual momento financeiro que atravessa a administração pública 

do país, nas três esferas de poder, impedindo que a administração municipal 

busque apoio nas estâncias estadual e federal para obter repasses que garantam 

o custeio e investimento na ‘máquina’ pública municipal, torna-se obrigação desta 

prefeitura imprimir eficiência nos processos de gestão e aumentar as receitas 

próprias do município. 

 

Considerando que, para imprimir eficiência nos processos de gestão e aumentar 

as receitas próprias o município necessita de ferramentas modernas, que 

interajam com as melhores práticas tecnológicas disponíveis no mercado, de 

forma a levar aos gestores informação de qualidade para a tomada de decisão a 

tempo e a hora. 

 



 

 

Considerando que, além de ferramentas modernas a equipe tributária deve estar 

capacitada para o uso delas, justificando, junto à contratação das ferramentas, a 

formalização de contrato dos serviços que serão entregues a equipe da prefeitura 

e estão descritos neste documento. 

 

Considerando que a integração entre os softwares é de suma importância, 

principalmente no que diz respeito ao cadastro de pessoas, fazendo com que as 

diferentes secretarias do município interajam criando um cadastro multifinalitário 

que permitirá o controle dos serviços utilizados pelos cidadãos no município. 

 

Considerando que além dos benefícios citados acima o cadastro integrado e 

multifinalitário permitirá, por meio da tecnologia, que as secretarias se ajudem na 

busca da higienização da base de dados, no que diz respeito ao cadastro de 

pessoas existentes nas ferramentas de software utilizadas atualmente no 

município. 

 

Considerando, ainda, que após a análise de várias soluções constatou-se que 

existem no mercado soluções que vão de encontro a estes anseios da 

administração. 

 

Por todo o exposto, justifica-se a contratação ora proposta em razão de que esta 

pode trazer resultados esperados que serão descritos neste documento e estão 

de acordo com os princípios da administração pública que emanam da 

constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 

transparência. 

 

BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS 

 

1. BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE 

 Confiabilidade e qualidade nos serviços oferecidos à população; 

 Agilidade no atendimento e menos burocracia; 

 Disponibilização de serviços na internet, evitando o deslocamento do 

munícipe e contribuinte à Prefeitura; 

 Redução do consumo de papel, reduzindo os custos operacionais de cada 

unidade administrativa do Município, colaborando de forma indireta com o 

meio ambiente. 

 

 

   2. BENEFÍCIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 Eliminação das tarefas e informações em duplicidade; 

 Visão plena do ciclo de vida das informações; 

 Automação e padronização dos processos das diversas áreas da 

Prefeitura; 

 Facilidade na obtenção de informações; 

 Melhoria na imagem dos serviços públicos e do Governo Municipal; 



 

 

 Maior transparência da Gestão Municipal. 

 

 

   3. BENEFÍCIOS PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 

 Informações dos contribuintes atualizadas; 

 Enquadramento dos contribuintes de acordo com o regime tributário; 

 Disponibilização de ferramentas para melhor apuração dos tributos; 

 Agilidade e confiança nos lançamentos tributários; 

 Melhoria na gestão da conta corrente fiscal; 

 Disponibilização de ferramentas para a melhor gestão da cobrança dos 

créditos; 

 Informações para o eficiente Planejamento e Acompanhamento das 

ações fiscais; 

 Apuração de forma rápida e segura da situação do contribuinte perante 

a prefeitura; 

 Redução da sonegação fiscal; 

 Incremento da arrecadação; 

 Inteligência fiscal através de indícios gerados automaticamente pela 

malha fiscal do Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica; 

 Uso do smartphone para emissão de notas fiscais eletrônicas e 

acompanhamento das escriturações; 

 Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos; 

 Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal; 

 Lançamento tributário adequado, diminuindo o contencioso 

administrativo e assegurando uma execução fiscal segura; 

 Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor 

intercâmbio e compartilhamento de informações entre o contribuinte e a 

fiscalização municipal; 

 Redução da evasão fiscal; 

 Elevação no volume da arrecadação do ISSQN; 

 Redução da inscrição em Dívida Ativa devido ao aumento do 

recolhimento do ISS corrente; 

 Notificação do prestador e tomador de serviços por mensagem 

eletrônica; 

 Cruzamento de valores retidos, com os respectivos pagamentos; 

 Fornecimento de relatórios gerenciais para que o município conheça 

suas potencialidades econômicas, visando lançar programas de 

incentivo a determinados setores da economia, bem como atrair novos 

investimentos. 

 

E mais, considerando que com a promulgação da LC 157/2016, que alterou a LC 

116/2003, o local da ocorrência do fato gerador do ISSQN para o local do 

domicílio do tomador de serviço para as atividades abaixo, previstas na Lista 

Anexa à Lei Complementar nº 116/03, as receitas municipais poderão ser 

incrementadas efetivamente, desde que o município disponha de ferramental 



 

 

tecnológico capaz de propiciar o monitoramento, captura e lançamento das 

receitas de ISSQN, a saber: 

 

a) Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 

assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres; 

b) Outros planos de saúde que cumpram, através de serviços terceirizados 

contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do 

plano mediante indicação do beneficiário; 

c) Planos de atendimento e assistência médico-veterinária; 

d) Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento 

mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring); 

e) Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou 

débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e 

congêneres; 

f) Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e 

registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento 

mercantil (leasing). 

  

 

Assim, à vista do incremento de receitas que a nova legislação trará ao município, 

torna-se extremamente importante que este se instrumentalize com sistemas 

adequados, não onerosos, que permitam reduzir despesas e aumentar receitas, 

de forma que haja maior vantajosidade para a administração, o que poderá se 

efetivar mediante a assinatura do Acordo de Cooperação com a OSC que 

ofertará os sistemas mencionados sem ônus para o município, o que se 

coaduna com o texto das leis mencionadas (Lei 13.109/14 e Lei 13.204/15). 

 

 

4. BENEFÍCIOS DO CARTÂO ADIANTAMENTO 

 

Para o servidor:  

 Antecipação de compras, com a liberação do limite de compras no meio 

do mês e desconto em folha no mês subsequente;  

 Controle de despesas através da consulta de extrato de compras (no 

computador, tablets ou celular);  

 Clube de vantagens, que são as promoções oferecidas pela Rede 

Credenciada, tais como descontos, pontuação, etc.;  

 Aumento poder de compra com a possibilidade de parcelamento de 

compras de maior valor... 

 

Para o comércio: 

 Aumento das vendas;  

 Aumento da fidelidade dos clientes, uma vez que as compras ficarão 

concentradas no município, na rede credenciada;  



 

 

 Redução inadimplência, pois as compras são descontadas da folha de 

pagamento dos servidores e repassadas ao comércio; 

 Maior aproximação comércio / município. 

 

 

Para o município:  

Pode conceder o cartão como benefício, em substituição ao aumento salarial, ou 

como bônus de premiação, uma vez que não integra a remuneração, conforme o 

arts. 457 parágrafos 2º da CLT; 

Aumento da arrecadação, pois as compras estarão concentradas no município 

(foco no comércio local);  

Redução da necessidade de liquidez para pagamento da folha, uma vez que parte 

desse pagamento será feito ao comércio, referente às compras realizadas pelos 

servidores com o cartão e esse repasse ocorrerá somente após o fechamento do 

ciclo de compras definido pelo município. (Exemplo: período de compras de 15/08 

a 16/09 com repasse em 10/10). Nos termos do contrato, o repasse é feito pelo 

município à processadora do cartão, que por sua vez, faz os respectivos repasses 

à rede credenciada.  

 

 

5. BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE AVERBAÇÃO ONLINE:  

 

Para o servidor:  

 Facilidade para pesquisar melhores condições de empréstimos através de 

simulações; 

 Acompanhamento de todas as operações por meio de extratos;  

 Acesso rápido e fácil via computador, tablets ou celular. 

 

Para as consignatárias:  

 Redução do risco de realizar empréstimos acima da margem; 

 Maior controle das transações; 

 Redução de gastos com papelaria, pois a plataforma interage com banco 

em tempo real, permitindo operações online; 

 Possibilita a gestão de outros produtos consignados, tais como cartão de 

crédito consignado. 

 

Para o município:  

 Gestão de todas as operações por meio de computadores, tablets ou 

celulares; 

 Redução do volume de trabalho da área de Recursos Humanos;  

 Automação do processo de consignação e eliminação dos ricos no cálculo 

das margens consignáveis.  

 

DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO: 

 



 

 

CONSIDERANDO as demandas reprimidas da população por serviços públicos e que 

o Município deve atender as necessidades da população por melhor prestação dos 

serviços públicos essenciais, tais como:  

 

CONSIDERANDO que o Administrador Público, a fim de encontrar o equilíbrio entre 

o atendimento das necessidades e as possibilidades financeiras, deve equacionar essa 

questão sob a ótica da priorização de ações, bem como atentar para a Lei de 

Responsabilidade Fiscal a qual obriga o administrador a manter um equilíbrio entre 

suas receitas e despesas. 

 

CONSIDERANDO que os Municípios, em geral, não dispõem de corpo técnico 

especializado na execução de ações de modernização administrativa e incremento de 

receita, bem como não existe no mercado qualquer curso de capacitação hábil ao 

atendimento desta demanda em prazo aceitável. 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de impulsionar o desenvolvimento institucional 

deste Município mediante o aprimoramento dos mecanismos de controle, gestão e 

fiscalização das receitas e órgãos municipais; no intuito de otimizar os trabalhos 

buscando segurança, eficiência e transparência,  

 

CONSIDERANDO a nossa precária realidade no que tange aos atuais recursos 

disponíveis, a ensejar a locação de softwares visando otimização, confiabilidade e 

segurança dos dados/informações do município, o que acarretará maior 

transparência e agilidade aos trabalhos da administração, bem como, o incremento da 

receita Municipal.  

 

Considerando que com a locação dos softwares o Ente Público vai reduzir os seus 

custos operacionais, devido a ausência de gastos com infraestrutura e data – centers 

(hospedagem), pois o que será necessário é apenas o acesso a internet. 

 

Considerando que o software tem um banco de dados único e que aquele cidadão é 

cadastrado uma única vez no sistema, é possível notar uma excelência dos serviços 

públicos ofertados por este Ente. 

 

JUSTIFICA-SE, portanto, como imperiosa a locação, implantação e conversão de 

softwares de gestão pública municipal, visando minimizar os prejuízos que advirão da 

ausência da implantação desses serviços. 

 

 

Soure, 28 de Julho de 2021 

 

 

Gabriela Conceição Feio 

Presidente da Comissão de Licitação 
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