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JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº020/2022 possuindo como órgão 
gerenciador o Consorcio intermunicipal para Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas 
objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de 
Sistemas de Gestão Pública em WEB integrada, processamento automatizado da dívida ativa, 
registro e liquidação 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 neste termo de referência. 
 
      

       Foi solicitado pela Sec. Mun. De Finanças, Sra. Keila Possimoser, através do 
memorando nº305/2022 a Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença 
de uso de Sistemas de Gestão Pública em WEB integrada, processamento automatizado da 
dívida ativa, registro e liquidação eletrônico dos boletos por interface via API, conversão de banco 
de dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas.  

       A solicitante realizou pesquisa de preço de mercado e constatou que para abertura de 
licitação para contratação do objeto acima citado seria estimado em R$ R$111.544,80 (cento e 
onze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e que através de Adesão de 
Ata de Registro de preço teremos economia, já que o valor total fica R$62.474,40 (sessenta e 
dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). 
              Diante disso, analisando a economia para a Administração publica e a celeridade na 
contratação, foi solicitado autorização para adesão do órgão gerenciador e Concordância no 
fornecimento do fornecedor, ambos com respostas favoráveis a Adesão aqui tratada, conforme 
documentos que instruem o processo. 
    Sendo assim, considerando o exposto, justifica-se a contratação através Adesão a Ata de Registro de 
Preço do Pregão Eletrônico nº020/2022 possuindo como órgão gerenciador o Consorcio Intermunicipal 
para Desenvolvimento ambiental sustentável do Norte de Minas com intuito de realizar Contratação 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de Sistemas de 
Gestão Pública em WEB integrada, processamento automatizado da dívida ativa, registro e 
liquidação 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 neste termo de referência. 

É nossa justificativa. Assim sendo, AUTORIZO o setor de Contabilidade a realizar reserva 
orçamentária e o Núcleo de Licitação e contratos a abertura de processo administrativo para procedimento 
de contratação. 

 
 Placas - PA, 17 de Novembro de 2022. 
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