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Memorando nº 005/2021-SEMAD-PMM 
Melgaço/PA, 13 de janeiro de 2021. 

 

De:  FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 
 

Para: JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

 

Senhor Prefeito,  

Vimos pelo presente Solicitar de V. Excia, a devida autorização para COMPRA DIRETA 

referente a contratação de empresa de Software de Gestão Contábil, para atender o setor de Licitações desta 

Municipalidade. 

Justificativa da Contratação: Para a continuidade dos serviços técnicos especializados de Software 

de Gestão Contábil, para a: 

  
1. Prestação de serviços de operações de portais de internet para gerar e manter grandes bases de 

dados, atualizando periodicamente o seu conteúdo, desenvolvimento de páginas de internet (websites) e 

acesso a programas na internet (CNAE 6319-4/00)  

2. Desenvolvimento de sistemas ou programas de computador (software) que permitem adaptações 

necessárias ao cliente ou mercado particular (CNAE 6202-3/00)  

3. Fornecer uma combinação ou pacote de serviços de apoio administrativo nas rotinas aos clientes, 

tais como: serviços de arquivamento eletrônico de documentos; planejamento financeiro. auxilio técnico em 

contabilidade pública e instauração e manuseio de processos eletrônicos (CNAE 82.11-3-00)..  

Na oportunidade enviamos documentos da empresa, com notória especialização nos Serviços 

Técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, a qual a documentação apresentada, demonstra demonstra um 

conhecimento avançado na referida área de atuação, até por ser exclusiva  em sua complexidade, a qual a 

torna a mais eficiente para este Órgão. 

Por isto, manifesto a necessidade de abertura de um processo licitatório para CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURIDÍCA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA conforme Termo de 
Referência em anexo. 
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Sem mais para o momento e desde já gratos pela atenção, aproveitamos o ensejo para renovar 

os mais elevados protestos de estima e consideração. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 

Portaria nº 0001/2021 
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