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                                                         JUSTIFICATIVA 

  

2.1 Considerando que os softwares atualmente em funcionamento na prefeitura encontram-se 

em parte defasados às novas exigências imputadas à administração pública e em parte não 

atendem tecnicamente às demandas da Secretaria Municipal de Finanças, com relação às 

exigências técnica de demanda, suporte e funcionalidade.  

2.2. Considerando que os softwares atualmente contratados na prefeitura em parte não 

atendem tecnicamente às demandas da Secretaria Municipal de Finanças, com relação às 

exigências técnicas de demanda, suporte e simples funcionalidades.  

2.3. Considerando que o aumento de receita está atrelado tanto a troca das ferramentas 

quanto a prestação de serviços descritos no corpo deste documento. 

2.4. Considerando o atual momento financeiro que atravessa a administração pública do país, 

nas três esferas de poder, impedindo que a administração municipal busque as estâncias 

estadual e federal através de solicitações de repasses para garantir o custeio e investimento na 

‘máquina’ pública municipal, resta a esta administração municipal imprimir eficiência nos 

processos de gestão e aumento de receitas próprias do município. 

2.5. Considerando que imprimir eficiência nos processos de gestão e aumento de receitas 

próprias no município necessita de ferramentas modernas, que interajam com as melhores 

práticas tecnológicas disponíveis no mercado para levar aos gestores informação de qualidade 

para a tomada de decisão a tempo e a hora. 

2.6. Considerando que além das ferramentas modernas a equipe também deve estar 

capacitada para uso destas ferramentas, assim justificando junto a contratação das 

ferramentas os serviços que serão entregues a equipe da prefeitura e estão descritos neste 

documento. 

2.7. Considerando que a integração entre os softwares é de suma importância, principalmente 

no que diz respeito ao cadastro de pessoas, fazendo com que as diferentes secretarias do 

município interajam criando um cadastro multifinalitário que permitirá o controle dos serviços 

utilizados pelos cidadãos no município. 

2.8. Considerando que além dos benefícios citados acima o cadastro integrado e muitifinalitário 

permitirá através da tecnologia que as secretarias se ajudem na busca da higienização da base 

de dados, no que diz respeito ao cadastro de pessoas existentes nas ferramentas de software 

utilizadas hoje no município. 

3.1. Justifica-se a contratação hora proposta em busca dos resultados esperados que serão 
descritos neste documento e estando em acordo com os princípios da administração pública 
que emanam da constituição, a saber:  A legalidade, A impessoalidade, A Moralidade, A 
Publicidade e a Eficiência. 
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