
'41  

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA 

"A Capital Econômica cio Estado" 
CNPAMF) 02.773.216/0001-15 - lvtA1.11455 05.021.10024-03  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2021 

ASSUNTO: Contratação de Empresa especializada em implantação e prestação de 
serviços de locação de Softwares que atendam legislações especificas, nos módulos 
de orçamentário e planejamento, contabilidade pública, tesouraria, compras e 
licitações, controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, controle de 
veículos (frotas), controle de. processos (protocolo), folha de pagamento (recursos 
humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso pelo cidadão via 
internet; consulta de processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em 
conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para 
atendimento A Legislação vigente e As normativas do Tribunal de Contas, em 
atendimento a Câmara Municipal de Araguaina. 

DECISÃO 

Acolhendo, como razão de decidir, o Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica e Parecer do 
Orgão de Controle Interno desta Casa de Leis, e ainda com fulcro na competência que é a 
mim atribuída pelo artigo 32 do Regimento Interno da CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUMNA/TO, AUTORIZO a abertura do Certame, na Modalidade Pregão Presencial, 
sob o n° 003/2021, do Tipo Menor Preço Global, visando à Contratação de Empresa 
especializada em implantação e prestação de serviços de locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), 
controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha de 
pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso 
pelo cidadão via  Internet;  consulta de processos, com armazenamento nas nuvens, tudo em 
conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para 
atendimento à Legislação vigente e ás normativas do Tribunal de Contas, em atendimento a 
Câmara Municipal de Araguaina. 

Após, ao Departamento competente para dar andamento ao processo administrativo de 
licitação. 

Araguaina - TO, 15 de janeiro de 2021. 
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