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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.009  Operacionalização da Secretaria de Administração

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 especializada para prestação de serviços tecnicos 
profissionais de assessoria e consultoria publica, de natureza singular, incluindo: diagnostico e 
levantamento dos problemas atuais em relação a transparencia publica, escolha de servidores 
responsaveis em cada setor, capacitação dos servidores escolhidos, assessoria completa para coleta, 
revisão e publicação de material exigido por lei, relatorios quinzenais de acompanhamento e 
implantação de toda tecnologia necessaria para publicação constante das informações obrigatorias, 
para atender a lei de acesso a informação ( Lei 12.527/2011) e a Lei da transparencia (LC 131/2009), 
conforme exigencias dos Tribunais de Contas, Ministerio Publico e outros, para qual solicitamos as 
providências necessárias.

3.3.90.40.79  Serv. de apoio adm. téc. e operacionalSUBELEMENTO :

é de interesse publico municipal , que o poder executivo cumpra a lei de acesso a informação (lei 12.527/2011) e a lei
da transparencia ( LC 131/2009 ), conforme exigencias dos tribunais de contas, ministerio publico e outros. Devido a 
necessidade de excelencia na prestaçao deste serviço de natureza singular, verificou-se a necessidade de contratação, 
atraves do processo de inexigibilidade, conforme art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III, de empresa especializada 
em transparencia publica, incluindo: site responsivo: desenvolvido para se adaptar a celulares, tablets, etc. acessivel a 
pessoas com deficiencia atendendo a todas as determinações de acessibilidade portal da transparencia: para 
publicação de todas as informações exigidas por lei. Diario oficial: pra publicação dos atos oficiais da prefeitura E-sic: 
sistema eletronico do serviços de informação ao cidadão ouvidoria: sistema eletronico para elogios, reclamações, 
denuncias e sugestões portal de noticias e obras publicas: para publicação dos eventos realizados pela prefeitura guia 
de serviços: para publicação de serviços oferecidos ela prefeitura. Ex: emissao de RG, certificado militar, cateira de 
trabalho, etc Tv prefeitura: para publicação de videos e transmissoes ao vivo tecnologia wordpress: utilizamos o CMS 
(sistema de gerenciamento de sites) mas popular do mundo, garantindo a melhor usabilidade e segurança possivel 
hospedagem do site: com capacidade de armazenamento ilimitado e backup diario E-mail governamentais: 50 contas 
de e-mails.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

010163 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA 
PUBLICA

12,0000 MÊS 1.550,00

Medicilândia, 15 de Dezembro de 2021
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