
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) 

 
Setor Requisitante: Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

 

Responsável pela Demanda: Vereador Presidente Dr. Jackson Vieira dos Santos Silva 

 

E-mail: ver.drjacksonvieira@eldoradodocarajas.pa.leg.br 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular, para atender a Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC nº 131/2009), 

conforme exigências dos Tribunais de Contas, Ministério Público e outros. 

 

Justificativa da necessidade da contratação: Justifica-se pela necessidade de atender a Lei 

da Transparência (LC nº 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), 

assim como, cumprir com as exigências dos órgãos fiscalizadores em relação a esse tema. 

Levando em consideração que a Câmara Municipal de Eldorado do Carajás, não dispõe de 

profissional especialmente capacitado para tal em seu quadro de funcionários, a contratação 

desses serviços aponta como a melhor opção a se tomar uma vez que já é especialista nesses 

serviços, tornando-os céleres e eficazes. Além do mais, a CMEC tivera duas notas ruins 

referente a avaliação de seu Portal da Transparência. Desta forma, essa demanda é necessária 

para regularização do Portal da Transparência deste órgão frente ao TCM-PA, motivo pelo 

qual se ressalta a extrema necessidade de seu pleno atendimento. 

 

Alinhamento ao Planejamento Estratégico: Não se aplica 

 

Quantidade de serviço a ser contratada: 4 (quatro) meses. 

 

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços: 21/09/2022. 

 

Indicação do(s) membro(s) para compor a equipe de planejamento: 

 

• Sr. João Pedro Martins da Silva 

o E-mail: assessorialegislativa@eldoradodocarajas.pa.leg.br 

o Telefone: (94) 99169-5451 

• Sra. Thatiana Silva Rocha 

o E-mail: secretaria@eldoradodocarajas.pa.leg.br 

o Telefone: (94) 98113-0920 

• Sr. Israel Lima Sousa 

o E-mail: trasparencia@eldoradodocarajas.pa.leg.br 

o Telefone: (91) 981067145 
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