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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 

 

 

 

Dispensa a Licitação com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93 em favor da 

Empresa Girafa Comunicação Interativa Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 10.591.784/0001-23, situada na Rua Dário Antonio Bordin, n° 313, Centro, 

Município de União da Vitória, Estado do Paraná, para manutenção e hospedagem do website 

portal desta Câmara Municipal de Porto União, com sessão de direito de uso para número 

ilimitado de usuários simultâneos, incluindo prestação de serviços contínuos de suporte, 

mantendo-o dentro das exigências do ordenamento jurídico brasileiro e dos órgãos de 

fiscalização, visando especialmente ao atendimento das Leis da Transparência e da In 

formação, bem como na criação, implementação e publicação do website e integração com 

sistema de transmissão ao vivo das reuniões do Plenário, incluindo prestação de serviços 

contínuos de suporte pelo período de 12 (doze) meses, bem como o desenvolvimento de novo 

layout de website para a Câmara Municipal de Porto União, com direito a 10 (dez) contas de e-

mail, tecnologia responsável (desktop, mobilem tablets, etc), SEO básico, integração com 

analytics, suporte multimídias (tecnologia), painel administrativo e suporte especializado via 

telefone/chat/e-mail no valor de R$ 2.718,41 (dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e 

um centavos). 

 

 

 Porto União (SC), 14 de Dezembro de 2022. 

 

 

 

 

Maira Teresinha Lusa 

Presidente da Comissão de Licitação 
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