
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPU 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU                 
  C.N.P.J. 01.681.776/0001-87  

Rua: Santa Luzia , 102, CENTRO CEP. 68.365.000 – Anapu-Pará 

 

 
Anapu –PA,  02 de janeiro de 2015. 

 
 
A 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Att. do Sr. Presidente 
 
Assunto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 
 Excelentíssimo Senhor, 
 

Tendo em vista que a finalidade maior, que é o interesse Público, a lei enumera hipóteses em 
que a licitação pode não ser exigida ou ser dispensada ou inexigível, tal como ocorre no presente caso, em 
que Administração pode dispensá-la caso lhe convier. 
 

No caso em comento, trata-se da Proposta que resulta da notória capacidade e competência, 
cujo conceito no campo de sua especialidade já auferida nos serviços prestados por esta Empresa, 
decorrente de desempenho anterior e de outros requisitos relacionadas com sua atividade. 
 
                 Com a existência da  necessidade da realização do contrato que entre si firmarão o Câmara de 
Vereadores de Anapu e a Empresa ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, inscrito no CNPJ N.º 02.288.268/0001-04, com sua sede  à  Rua Lauro Maia, nº 1120, Bairro Fátima, 
CEP-60.055-210,  Fortaleza, Estado do Ceará,  neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Francisco Elivaldo Pereira,  portador da cédula de identidade RG de nº 737575/84-SSP/CE e CIC nº 
090.029.538-44, residente e domiciliado à Avenida Marques de Herval, 507, Edifício Plaza Toulose, Apto 
1303, Belém/PA,   cujo objeto do contrato é a licença, manutenção do sistema integrado gestão pública 
(softwares), para atendimento a gestão do e-contas do TCM/PA, e atendimento as normas de contabilidade  
aplicada ao setor público, contendo os módulos de contabilidade, folha de pagamento e gestão de dados de 
informação pública, para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Vereadores de  Anapu, no 
exercício de 2015. 
 
- O prazo de vigência contratual será a partir da data da assinatura contratual até 31/12/2015, a partir da 
data de suas assinaturas, podendo ser aditivado, em acordo com a Lei 8.666/93. 
 

- O Valor  ora acertado mensal é de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), contratual anual R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 

  
       Isto posto, sugerimos a V. Exmo. a fineza de verificar a possibilidade de contratação da referida 

empresa para a prestação dos referidos  serviços técnicos através da modalidade inexigibilidade, 
fundamentada no Caput do  artigo 25, Inciso II da lei nº 8666/93. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

_______________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANAPU 

João Batista Brito Sousa 
 Vereador/Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 


