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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

INTENÇÃO DE CONTRATAR 

 

O Prefeitura Municipal de Rurópolis – PA através da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento - SEMAP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada na Rua 10 de maio, 

263, centro, Rurópolis – PA, CEP: 68.165-000, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

10.222.297/0001-93, COMUNICAR a todos interessados, que deseja Contratar empresa para  

prestar serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular, 
incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, 

Escolha de servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos servidores escolhidos, 

Assessoria completa para coleta, revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios 
quinzenais de acompanhamento e Implantação de toda tecnologia necessária para publicação 

constante das informações obrigatórias, para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências dos Tribunais de 
Contas, Ministério Público e outros. 

 

1. DOS VALORES REFERENCIAIS 

Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a Administração 
poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das empresas que já 

apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa. 

No presente caso, o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento - SEMAP, elaborou Planilha Orçamentária de acordo com pesquisa feita Site do 

TCM-PA, obtendo o seguinte valor máximo estimado: 

Valor Total Estimado R$ 31.148,00 (trinta um mil e cento e quarenta e oito reais). 

 
2. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS E SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA: 

As empresas interessadas deverão apresentar propostas comerciais até às 12h do dia 11/01/2023. 

Após esse prazo, o processo estará encerrado para o recebimento de novas propostas. 
 

3. ENVIO DE PROPOSTAS 

As novas propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: cplruropolis@gmail.com  
As interessadas poderão realizar o protocolo da proposta na sede da Prefeitura Municipal de 

Rurópolis, situada na Rua 10 de maio, nº 263, Centro, CEP: 68.165-000, horário das 08:30h às 

13:30h. 

 
Rurópolis – PA, 06 de janeiro de 2023. 
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