
  

ESTADO DO PARÁ    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA    

  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2018    

GABINETE DO PREFEITO     

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO   

ASSUNTO: Contratação dos serviços de Assessoria Técnica Especializada em Transparência 

Pública, incluindo criação de site governamental, portal da transparência, diário oficial, e-sic, 

ouvidoria, portal de notícias e obras públicas, agenda de eventos, guia de serviços, TV online, 

hospedagem do site, e-mails governamentais, cadastro e capacitação dos servidores municipais, 

relatórios mensais, coleta, revisão e publicação constante das informações necessárias, para atender 

a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme 

exigências dos Tribunal de Contas, Ministério Público Federal (MPF) e outros, para atender às necessidades 

da Prefeitura Municipal de São João da Ponta, durante o exercício de 2018, no período de 09 meses, NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA.     

 

Objeto: contratação da empresa dos serviços de assessoria técnica especializada em 

transparência pública, incluindo criação de site governamental, portal da transparência, diário 

oficial, e-sic, ouvidoria, portal de notícias e obras públicas, agenda de eventos, guia de serviços, 

tv online, hospedagem do site, e-mails, governamentais, cadastro e capacitação dos servidores 

municipais, relatórios mensais, coleta, revisão e publicação constante das informações 

necessárias. Acompanhamento de obras do município na área pública, de natureza singular e 

especializada notória especialização. Fundamento Legal: Caput do art. 25, Inciso II da Lei Federal 

nº 8.666/93. Data da Ratificação: 18/04/2018  

  

Constitui empresa Ana Cláudia Mussi Haase da Fonseca - ME ● CNPJ: 23.792.525/0001-02, com endereço na 

avenida Senador Lemos, 791, Sala 1603. CEP: 66050-000, Bairro: Umarizal. Cidade: Belém. Estado: Pará. Representado 

por Sr. Ana Cláudia Mussi Haase da Fonseca, brasileira, administradora, portador do CPF: 968.919.802-59 e RG: 

4303478 SSP/PA, 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 18 de abril de 2018.    
    

    

    

Gabinete do Prefeito    

   

    

  

  

    
Prefeitura Municipal travessa da constituição, s/n, centro, cep:68774-000    



CNPJ: 01.613.320/0001-80    
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