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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 

Prefeitura Municipal de Soure (PA) 
 
Proponente: ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda. 
Endereço: Rua Lauro Maia, 1120 – Bairro: Fátima – Fortaleza - Ceará – CEP: 60.055-210 

CNPJ: 02.288.268/0001-04  CGF: isento      E-mail: para@aspec.com.br 

Fones: (85) 3464-2900 / (91) 3249-2620 / 99139-6126 / 99165-0618 / 99346-9294 

Banco: 001 – Agência 3515-7 – Conta Corrente nº 105.015-X  
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos à Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente contratação de pessoa jurídica 
especializada em solução de Tecnologia da Informação, mediante fornecimento de licença de uso de 
sistema(s) integrado(s) para gestão pública, no(s) módulo(s) informado(s) na planilha abaixo: 

 
Item 

 
Especificação Unid. Qtde. 

Valor 
Único R$ 

  

01 Implantação Unid 01 0,00 

02 Módulos Sistêmicos  Unid. Qtde. Valor R$ 
Valor   Total 

R$  

2.1 

PPA, Orçamento Público,  Contabilidade Pública 
(geração do E-Contas TCM/PA) com Transparência 
Pública de dados prevista pela Lei Complementar nº 
131/2009 (Lei da Transparência) e Lei nº 12.527/2011 
(Lei de Acesso à Informação), Gestor de Notas Fiscais, 
Licitações e Patrimônio. 

Mês 12 5.000,00 60.000,00 

2.2 
Contabilidade Pública (geração do E-Contas TCM/PA) 
para Câmara Municipal. 

Mês 12 1.000,00 12.000,00 

2.3 
Contabilidade Pública (geração do E-Contas TCM/PA) 
para o IPM. 

Mês 12 1.000,00 12.000,00 

Total R$: 7.000,00 84.000,00 

03 
Horas Técnicas para treinamentos avulsos e auxílios 
técnicos fora do suporte. 

h  300,00  

Valor Mensal: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) 
Valor Global: R$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais). 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Fortaleza (CE), 03 de Dezembro de 2021. 
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Termo de uso do software ASPEC 

 
 
1 - A Aspec Informática, na qualidade de única proprietária dos direitos dos Softwares licenciados ao usuário, 
confere licença de uso não exclusivo, de acordo com as condições estabelecidas no contrato firmado entre as 
partes. 
2 - Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva documentação 
técnica. 
3 - A Aspec Informática fornecerá os sistemas de informática com os programas na forma executável, devendo o 
mesmo ser instalado exclusivamente na sede da contratante, sendo vedada outra instalação em computador 
que não seja parte da instalação principal. 
4 - A licença de uso dos sistemas de informática, não constituirá qualquer transferência de propriedade dos 
softwares, os quais pertencem, com exclusividade a Aspec Informática, sendo vedado ao Cliente vender, 
transferir, emprestar, ceder, alienar, reproduzir, copiar, gravar ou onerar de qualquer forma, no todo ou em 
parte, os sistemas, assim como também, é terminantemente proibido ao usuário, entregar o Software, permitir 
seu uso por terceiros, sendo-lhe vedado ainda: copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em 
garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, 
onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o Software objeto do presente termo de uso. 
5 - A Aspec Informática não será responsável por perdas e danos que venham a ocorrer pela má 
operacionalização dos sistemas ou por casos fortuitos. 
6 - A contratante será responsável pelo pessoal que desempenhará as funções de execução do sistema, ou seja, 
quem vai desempenhar as atividades de preparação e digitação dos dados necessários para alcançar os objetivos 
a que os sistemas se propõem. 
7 - A segurança dos arquivos relacionados com o Software é de responsabilidade exclusiva de quem opera os 
sistemas, ficando a Aspec Informática isenta de erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia 
causados pelo cliente. 
8 - É de exclusiva responsabilidade do Cliente, a má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como 
operações indevidas de “BACKUPS” (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de CDs ou pen drives 
defeituosos), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por “vírus” de 
computador. 
9 – A Contratante deve manter cópia dos dados para atender eventual requisição de outros órgãos públicos, seja 
de nível estadual ou federal, seja  poder executivo ou judiciário, não sendo a guarda ou custódia desses dados de 
responsabilidade da Aspec informática. 
10 - Ao Usuário dos sistemas, não é permitido modificar as características dos programas, módulos ou rotinas do 
Software, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da 
Aspec Informática, sendo certo que, quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse do cliente, que deve 
ser efetuada, só poderá ser operada pela Aspec Informática ou pessoa expressamente autorizada pela mesma. 
11 - O Usuário obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite 
a instalação dos Softwares objeto do presente termo de uso. 
12 - O Usuário dos Sistemas Aspec, por seu titular, é o único responsável pelos atos de gestão administrativa que 
sejam praticados e informados para processamento dos dados, limitando-se à ASPEC Informática a 
responsabilidade técnica dos sistemas contratados. 
13– É obrigação do usuário dos sistemas Aspec manter cópia de segurança dos dados, através de procedimento 
denominado “backup”, assim como também a guarda e custódia de todas as informações da Entidade Pública, 
no servidor de rede ou equipamentos da própria Entidade (computadores), ficando a Aspec Informática, isenta 
de qualquer desaparecimento, sumiço, extravio, perda e guarda de informações ou dados da entidade, sendo 
essa responsabilidade, exclusiva do usuário. 
 
Fortaleza (CE), 03 de Dezembro de 2021. 
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DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

Prezados(as) Senhores(as), 
 
 
 
 
 A empresa ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda., inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.288.268/0001-04, neste ato, representada pelo Sr. Pablo Ramon Alves Moreira, CPF nº 

902.865.452-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) aos, nos termos do inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

Fortaleza (CE), 03 de Dezembro de 2021. 
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ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Segunda Rua, nº 281, Centro - Soure-PA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07012021 

MODALIDADE: INEXGIBILIDADE nº 001/2022 

 

 

PROCESSO DE INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO 

 A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Soure, 

por ordem do ordenador de despesa do Órgão e no uso de suas funções, vem abrir o presente processo 

de INEXIGIBILIDADE de licitação para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA, PARA GERAÇÃO DE E-CONTAS TRANSPARÊNCIA 

PÚBLICA DE DADOS PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 (LEI DA 

TRANSPARÊNCIA) E LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO), 

LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO, VISANDO  ATENDER A NECESSIDADE DOS PODERES 

EXECUTIVOS E PODER LEGISLATIVO  CONFORME INSTRUÇÃO  NORMATIVA Nº 

18/2020/TCM, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 A inexigibilidade de licitação tem como fundamento o Art. 25, Inciso II, da Lei Federal de 

Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Na qualidade de única proprietária dos direitos dos Softwares licenciados  ao usuário, confere 

licença de uso não exclusivo, de acordo com as condições estabelecidas no contrato firmado entre as 

partes. 

          Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva 

documentação técnica. 

 A  empresa de Informática fornecerá os sistemas de informática com os programas na forma 

executável, devendo o mesmo ser instalado exclusivamente na sede da contratante, sendo vedada 

outra instalação em computador que não seja parte da instalação principal. 

A licença de uso dos sistemas de informática, não constituirá qualquer transferência de 

propriedade dos softwares, os quais pertencem, com exclusividade a EMPRESA Informática, sendo 

vedado ao Cliente vender, transferir, emprestar, ceder, alienar, reproduzir, copiar, gravar ou  onerar de 

qualquer forma, no todo ou em parte, os sistemas, assim como também, é terminantemente proibido ao 

usuário, entregar o Software, permitir seu uso por terceiros, sendo-lhe vedado ainda: copiar, alterar, 

ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, 

total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Segunda Rua, nº 281, Centro - Soure-PA 

Software objeto do presente termo de uso. 

 

Elaboração de opiniões legais e pareceres a respeito de temas de interesse da Prefeitura, 

independentemente da existência de um caso concreto específico, com o objetivo de prover informação 

especializada e subsidiar os processos de planejamento e de tomada de decisões. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

          Indica-se a contratação da empresa ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 02.288.268/0001-04, 

com sede na  Rua Lauro Maia, 1120 – Bairro: Fátima – Fortaleza - Ceará – CEP: 60.055-210, em face 

das informações de possuir uma equipe técnica com uma ampla experiência no ramo, considerando 

que a referida empresa possui um grande norral no mercado nos estados do  Ceará, Maranhão e Pará , 

atuando em dezenas de Prefeituras e Câmaras Municipais entre outros órgão da Administração 

Pública, sem perder de vista que a contratação da empresa supra citada vem  prestando serviços com 

profissionais que transmite confiança e domínio, de modo a tranquilizar a Administração quanto a 

dispor de serviços de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes 

interesses da Prefeitura Municipal de Soure.   

  

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço mensal de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) coaduna-se com o objeto da contraprestação 

pretendida, diante das necessidades de atendimento de questões multidisciplinares, que mobilizarão os 

profissionais da empresa indicada para a contratação direta. Para cotejar o preço proposto, foram 

levantados os valores de serviços idênticos, prestados em Prefeituras no Estado, e o valor acima citado 

encontra-se na média, dependente do grau de comprometimento e de dedicação dos profissionais, em 

razão do alcance e da expressão do objeto da contratação. Vale ressaltar que o preço ajustado entre as 

partes é eminentemente assumir “bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa 

contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 

previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o regular 

cumprimento do contrato.  

 

Definições dos preços para empenho segue abaixo: 
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GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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Item 

 

Especificação 

 

Unid. 

 

Quant. 
Valor 

Mensal 

R$ 

Valor 

Global R$ 

 

 

01 

Orçamento Público e Contabilidade Pública 

(geração do E-Contas TCM/PA) com Transparência 

Pública de dados prevista pela Lei Complementar nº 

131/2009 (Lei da Transparência) e Lei nº 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Gestor 

de Notas Fiscais, Licitações e Patrimônio. 

 

 

Mês 

 

 

12 

 

 

5.000,00 

 

 

60.000,00 

 

02 

Contabilidade Pública (geração do E-

Contas TCM/PA) - Câmara Municipal. (Art. 4º IN 

TCM/PA nº 18/2020) de 10/12/2020. 

 

Mês 

 

12 

 

1.000,00 

 

12.000,00 

 

03 

Contabilidade Pública (geração do E-Contas 

TCM/PA) - Instituto de Previdência do Município. 

(Art. 4º IN TCM/PA nº 18/2020) de 10/12/2020. 

 

Mês 

 

12 

 

1.000,00 

 

12.000,00 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 84.000,00 

 

Diante do exposto, emito a presente Declaração de Inexigibilidade a seguir: 

 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

A presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Soure, no uso de suas 

atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente 

declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no Art. 25, Inciso II, da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da Empresa ASP 

– AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ: 02.288.268/0001-04. 

                                                                                                                                                           Soure - PA, 29 de Dezembro de 2021. 

 
Gabriela Conceição Feio 

Comissão Permanente 

Presidente 
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