
 

                                                                                   ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 

                                                                  

JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2018      

A Comissão Permanente de Licitação do Prefeitura Municipal de São João da Ponta, através do seu Presidente, consoante autorização 

do Sr. Carlos Feitosa Castro na qualidade de Prefeito Municipal e ordenador de despesa, vem abrir o presente processo 

administrativo.     

Objeto da  licitação: 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,. DAFUNDAMENTAÇÃO LEGAL. A Inexigibilidade de Licitação tem com fundamento nesta Prefeitura 

Municipal, no art. 25, inciso II, § 1º, combinado com art. 13, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.    

 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACÃO     

Justifica-se a 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.   

  

RAZOES DA ESCOLHA Indica-se a contratação 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, 

Além do mais, consta que esses profissionais são muito experientes, com destacada e elogiada atuação. O que possibilita a celebração de 

contrato de natureza multidisciplinar, envolvendo as mais variadas questões. Desse modo, então, sem perder de vista que a contratação 

de empresa de maior quilate depende do grau de confiabilidade que transmite com o histórico de seu trabalho em outras Municipalidades, 

de modo a tranquilizar a Administração quanto a dispor de serviços de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, 

os relevantes interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA.     

JUSTIFICATIVA DO PREÇO DOS SERVIÇOS, o valor total de R$5.850,00.( cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), que serão 

pagos em 09 (nove) parcelas mensais de R$650,00(seiscentos e cinquenta reais mensal), até o 10 (décimo) dia útil do mês 

subsequente a realização dos serviços com a emissão da nota fiscal atestada pelo Gestor.).  Desta forma, nos termos do art. 25, 

II, c/c o art. 13, Inciso 3° da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. Face ao exposto, a contratação 

pretendida deve ser realizada com o contratado.   

     

São João da Ponta, em 18 de Abril de 2018.     

     

 

________________________________________________       

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

     

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

CNPJ: 01.613.320/0001-80 
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