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RAZÃO DA ESCOLHA 
 

O objeto do presente termo, é a 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. 

 

Se busca com isso dar cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011) a Lei da Transparência (LC nº 131/2009), conforme exigências do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) Ministério Público Estadual e os demais órgãos 

fiscalizadores, através de 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. 

 

A escolha recaiu no microempreendedor Ewerton Ranyer Goncalves Silva 

92122981253, de nome fantasia E R Assessoria e Comércio, empresário individual, inscrito 

no CNPJ sob o nº 32.814.214/0001.98, em consequência na notória especificação do seu 

quadro de profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros Municípios (Bom 

Jesus do Tocantins, São João do Araguaia e Brejo Grande do Araguaia), além da sua 

disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração 

Municipal. Desta forma, nos termos do art. 74, III, da Lei de nº 14.133/2021, a licitação é 

inexigível. 

 

Por oportuno anexo a este expediente todos os documentos necessários ao subsídio da 

presente contratação. 

 

Eldorado do Carajás/PA, 05 de setembro de 2022 

 

 
 

JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 


		2022-09-05T11:26:17-0300
	JACKSON VIEIRA DOS SANTOS SILVA:11718646712




