JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA/PROFISSIONAL
Trata-se a presente justificativa de Contratação de Empresa Especializada para prestação de
serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular, incluindo:
Diagnóstico e levantamento dos Problemas atuais em relação à Transparência Pública, Escolhas de
Servidores responsáveis em 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 de Transparência (LC 131/2009), conforme exigências
dos Tribunais de Contas, Ministério Publico e Outros, tendo em vista a necessidades do IPMB em dispor
de Serviços de Assessoria Técnica Especializada em Transparência Publica. Sendo assim faz-se de
extrema importância a Contratação do objeto, pois este IPMB ainda não dispõe em sua estrutura um
Sistema que atendam às necessidades dos nossos Setores.
Nesse sentido, esta Presidente efetuou pesquisa de pessoas jurídicas com a experiência na área de Suporte
Técnico, e identificamos que a qualificação e experiência apresentada pela empresa CR2
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, CNPJ: 23.792.525/0001-02,
sendo comprovado em documentos publicados no Tribunal de Contas Públicas – TCM que já celebrou
diversos contratos com Prefeituras e outros órgãos da Administração Pública deste Estado, por meio de
dispensa de Licitação.
A referida empresa sob a responsabilidade do profissional ora qualificado, presta serviços de
notória especialização em Suporte Técnicos para gestão pública, Graduado, com o seu nome profissional
consolidado em vários municípios do estado do Pará. Atende de forma satisfatória as necessidades do
Instituto de Previdência do Município de Breves-PA.
Nesse Oportuno, informamos que em anexo a este expediente seguem:
1.

Termo de Referencia;

2.

Proposta Financeira da empresa CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA

LTDA
3.

Proposta Financeira e Documentos da Empresa

4.

Justificativa de Dispensa de Licitação.

Sendo o que temos para o momento, subscrevo-nos.
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Breves-PA, 03 de janeiro de 2022.
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Instituto de Previdência de Breves (IPMB)
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