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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

 

Em consonância do que preceitua o art. 26 da Lei 8.666/1993, nos resta patente apresentar a 

justificativa do preço do serviço alçado por esta inexigibilidade. O valor mensal do serviço 

será de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais),  e o valor global R$ 7.800,00 (Sete Mil e 

Oitocentos Reais) deduzidos os valores dos tributos, em favor de J R N ASSESSORIA E 

SISTEMAS, que se configura como prestador singular e de notória especialização acerca deste 

serviço, sendo que estes preços ora apresentados são equitativos aos realizados no cotidiano 

de mercado, seja para particulares seja para entes públicos. Ressalta-se, ainda, que tais 

valores estão devidamente compreendidos pelos cofres municipais, nos restando, assim, 

cumprida a responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário municipal, fator 

que deve ser meta permanente de qualquer Administração. 

O preço fixado pelo Serviço foi baseado na proposta de preço da empresa: 

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: 

- SITE: 

 Cadastro de notícias 

 Cadastro de obras 

 Cadastro de galeria de fotos 

 Cadastro de vídeos 

 Cadastro de agentes (Prefeito, Vice e Secretario) 

 Permite adicionar o facebook na página do site 

 Permite configurar cores e temas para o site 

 Permite criar e publicar (notícias, evento, fotos e vídeos) 

 Permite disponibilizar links 

 Permite publicar banner para frente do site 

 Permite publicar qualquer documento seja em JPG ou PDF 

 

- ATENDIMENTO AOS PORTAIS: 

 LRF (Lei de Acesso à Informação - 12.527/2011); 
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 Lei da Transparência (LC 131/2009); 

 Atendimento a TAG – Termo de Ajustamento de Gestão do TCM; 

 Portal de despesas e receitas; 

 Integrado ao E-sic; 

 Ouvidoria; 

 Fale Conosco; 

 Licitações; 

 Convênios; 

 Publicações de leis e outros documentos; 

 Detalhamento de Pessoal (folha de pagamento, lotação, cargo e remunerações); 

 

- O MUNICÍPIO: 

 A Cidade; 

 História; 

 Praças; 

 Sítios; 

 Postos de saúde; 

 Distritos; 

 Escolas; 

 Prédios públicos 

 Eventos; 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte dotação 
orçamentária:  
 
04 122 0004 2.012 Manutenção da Secretaria de Administração. 
04 123 0004 2.023  Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças.          
 
3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
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