
Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220117002

Fundo Municipal de Educação
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.031  Manutencao da Secretaria de Educacao

3.3.90.40.00  Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de empresa para licença de uso (locação) de sistema (softwares) 
integrados de gestao publica nas areas de contabilidade publica (geração do E-contas TCM-PA) 
icitações, almoxarifado, patrimonio, publicação/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, lei 
12.527/2011 e decreto 7.185/2010. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
para qual solicitamos as providencias necessarias., para qual solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.40.11  Locação de softwaresSUBELEMENTO :

Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública deste Município, visando 
dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, 
de fiscalização das atividade econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por 
conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com 
a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, 
publicidade e transparência que norteiam a administração pública. Considerando que a Prefeitura não dispõe de 
software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. 
Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar 
substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação 
do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a 
necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz 
necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma 
gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

010003 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 12,0000 MÊS 1.650,00

Medicilândia, 17 de Janeiro de 2022

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL
rpt01

ILTOMAR CARVALHO DOS 
SANTOS:61664170200

Assinado de forma digital 
por ILTOMAR CARVALHO 
DOS SANTOS:61664170200



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220117003

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.009  Manutencao da Secretaria de Administraçã o

3.3.90.40.00  Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de empresa para licença de uso (locação) de sistema (softwares) 
integrados de gestao publica nas areas de contabilidade publica (geração do E-contas TCM-PA) 
icitações, almoxarifado, patrimonio, publicação/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, lei 
12.527/2011 e decreto 7.185/2010. Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Medicilândia e suas secretarias para qual solicitamos as providencias necessarias., para qual 
solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.40.11  Locação de softwaresSUBELEMENTO :

Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública deste Município, visando 
dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, 
de fiscalização das atividade econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por 
conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com 
a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, 
publicidade e transparência que norteiam a administração pública. Considerando que a Prefeitura não dispõe de 
software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. 
Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar 
substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação 
do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a 
necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz 
necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma 
gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

010003 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 12,0000 MÊS 3.050,00

Medicilândia, 17 de Janeiro de 2022

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01

JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272

Assinado de forma digital por 
JULIO CESAR DO 
EGITO:18516408272



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220117005

Fundo Municipal de Assistência Social
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

11  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

15  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN. SOCIAL

2.062  Manutencao da Secretaria de Assistencia Social

3.3.90.40.00  Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a áreas de contabilidade pública (geração do E-contas TCM-PA) licitações, almoxarifado, 
patrimônio, publicação/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, lei 12.527/2011 e decreto 
7.185/2010. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Medicilândia para qual solicitamos as providencias necessárias., O presente Termo de Referência tem 
por objeto Contratação de empresa para licença de uso (locação) de sistema (softwares) integrados de 
gestão publica., para qual solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.40.11  Locação de softwaresSUBELEMENTO :

Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública deste Município, visando 
dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, 
de fiscalização das atividade econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por 
conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com 
a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, 
publicidade e transparência que norteiam a administração pública.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

010003 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 12,0000 MÊS 1.650,00

Medicilândia, 17 de Janeiro de 2022

IVONETE PEREIRA DE SÁ EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01

IVONETE PEREIRA DE 
SA EGITO:82680531191

Assinado de forma digital por 
IVONETE PEREIRA DE SA 
EGITO:82680531191



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220117004

Fundo Municipal de Saúde
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.046  Manutencao da Secretaria de Saude

3.3.90.40.00  Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Contratação de empresa para licença de uso (locação) de sistema (softwares) 
integrados de gestão publica nas áreas de contabilidade pública (geração do E-contas TCM-PA) 
licitações, almoxarifado, patrimônio, publicação/hospedagem de dados na forma da LC 131/2009, lei 
12.527/2011 e decreto 7.185/2010. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
para qual solicitamos as providencias necessárias., para qual solicitamos as providências necessárias.

3.3.90.40.11  Locação de softwaresSUBELEMENTO :

Considerando a necessidade em dar continuidade na organização na Administração Pública deste Município, visando 
dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, 
de fiscalização das atividade econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por 
conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com 
a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, 
publicidade e transparência que norteiam a administração pública. Considerando que a Prefeitura não dispõe de 
software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. 
Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar 
substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação 
do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a 
necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz 
necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma 
gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

010003 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 12,0000 MÊS 1.650,00

Medicilândia, 17 de Janeiro de 2022

DEYWIS JULIANO DANIEL

RESPONSÁVEL
rpt01

DEYWIS JULIANO 
DANIEL:03537902905

Assinado de forma digital por 
DEYWIS JULIANO 
DANIEL:03537902905
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