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Administrondo poro o povo

Memorando lnterno
Sucupira do Riachão (lvlA), 01 de fevereiro de 2022

A Sua Excelência o Senhor
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Preíeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para solicitar

AUTORIZAçÃO à Comissão Permanente de Licitação para efetuar os procedimentos necessários à

Prestação de Serviços de Uso de Software de Publicação/Hospedagem de Dados para Atender as

Leis 12.52712O1í e LC í3112009, em conformidade com as seguintes informações.

Esta contratação se faz necessária com vista a obter informações das diversas

secretarias por meio de um portal de informações eficiente para viabilizar a transparência nas contas

públicas para acesso do cidadão conforme determina a Lei Complementar 1 31/2009 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) bem como a Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 20í 1(Lei de Acesso

a lnformação Pública). Como se trata de integrar informaçôes de secretarias tão diversas, dentro de

uma abordagem inovadora, faz-se necessário o apoio de uma visão exterior, com experiência em

desenvolvimento de projetos similares, com a finalidade de definir com precisão todas as etapas

necessárias ao bom termo do projeto, de modo que não comprometa, mais adiante, a segurança, a

eficiência e a eficácia do mesmo. Como a Prefeitura não dispõe dessa mão-de-obra especializada

vem buscar solução para esse impasse, junto ao mercado, contratando uma empresa de modo a

garantir a fidedignidade e a integridade das ações a serem desenvolvidas. Com a entrada em vigor

da Lei de Acesso a lnformação a Administração busca tornar o processo transparente mais facilitado

ao cidadão pelo qual busca soluções tecnológicas que procurem apresentar graficamente os dados

da Entidade, bem como atender os requisitos de exportação de dados e outros provenientes da

legislação.

Certo da aquiescência e compreensão de Vossa Excelência parâ com o exposto

acolho do ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Klévia Maria ima de Sousa
Secretária Municipal de Administração
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