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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 02/2017  

GABINETE DO PREFEITO  

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

ASSUNTO: LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO 

PUBLICA MUNICIPAL (LOCAÇÃO SOFTWARES). SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 

INTEGRADO-SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL -SIP. 

  

CONTABILIDADE, Prestação de serviços de manutenção e atualização de Sistema Integrado de 

Gestão Pública (Softwares), para atendimento a geração do E-contas do TCM/PA e atendimento 

as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - PCASP, contendo os Módulos de 

Contabilidade, Licitações, e GDIP - Gestão de Dados de Informação Pública em atendimento a lei 

131/09, Lei da Transparência no sítio: www.gdip.com.br, Decreto Federal 7.185 de 27 de maio de 

2010 e a lei 12.52711, lei de acesso a informação, para atender às necessidades da Prefeitura 

Municipal de São João da Ponta, durante o exercício de 2017.. Justificativa: notória especialização. 

Fundamento Legal: Caput do art. 25, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 

Ratificação:02/01/2017.  

Constitui objeto desta proposta o licenciamento de uso de Programas ou Sistemas para a 
Administração Pública Municipal, por tempo indeterminado e o treinamento dos técnicos municipais 
para a execução dos serviços. 

Os Sistemas são de propriedade da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software, estando protegidos por direitos 
autorais/de autor, sendo fornecidos sob licença e não vendidos. 

Os termos "Programa" ou “Sistema” significa o programa original e todas as cópias completas ou 
parciais do mesmo. Um Programa consiste em instruções legíveis por máquina, seus componentes, 
dados, conteúdo audiovisual (tal como imagens, texto, gravações ou figuras) e materiais licenciados 
relacionados. 

Utiliza linguagem Delphi e banco de dados Firebird. 

Os Sistemas Integrados podem ser utilizados tanto de forma isolada e independente com relação 
aos seus módulos de opções como integrado com relação aos seus módulos de opções e a outros 
sistemas fornecidos pela Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. 
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. CONTRATADO: BÁLSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 

05.854.252/0001 - 00, com endereço na Rua 13 de Setembro, n°. 16 CEP: 68.590 - 000 , na cidade 

de Jacunda, estado do Pará, representada por seu representante legal, o Sr. Jorge Luis de oliveira, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF:181.430.018-06 e RG:28.416.535-9-SSPIIRGD-

SP. de acordo com a solicitação de contratação. Assim, determino a contratação da empresa citada 

para executar, pelo prazo de 12 meses, podendo seu contrato ser prorrogado por igual período, por 

meio de inexigibilidade do processo licitatório, expedindo-se, com urgência, o Termo de 

INEXIGÍBILIDADE DE LICITAÇÃO, bem como, elaboração e assinatura do respectivo contrato de 

prestação de serviços, providenciando-se as devidas publicações.  

São João da Ponta, em 02 de janeiro de 2017.  

  

  

  

Gabinete do Prefeito  

 

 


