ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memo. n° 098/2020 - SMESJP.

São João de Pirabas/PA, 03 de junho de 2020.
Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Gabinete do Prefeito
Att. Antônio Menezes Nascimento das Mercês

Prezado (a) Senhor,
Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa a realização de
Processo para Prestação de Prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva de equipamentos de informática, manutenção de rede, recarga de toners e
cartuchos, nas especificações e quantidades constantes no Anexo 1 do termo de
referência para atender a Secretaria Municipal de Educação.
Tal serviço se justifica pela grande demanda de impressões e computadores
existentes nessa secretaria, que precisam de manutenção, que ira servir em parte para
procedimentos internos, em parte para atendimentos a população.
Os serviços ora solicitados, fazem-se necessários para que sejam realizados as
manutenções devidas e os abastecimentos de impressoras através da substituição de
recargas dos mesmos para que sempre se mantenham em pleno funcionamento a fim
de manter os trabalhos administrativos a serem realizados por todos os departamentos
dessa secretaria.
Sem mais para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Roge(Costa de Oliveira
Secretario Municipal de Educ
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABS______
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício n.° 192/2020 - PMSJP

São João de Pirabas/PA, 08 de junho de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Gabinete do Prefeito
Att.: Antônio Menezes Nascimento das Mercês

Assunto: Abertura de Processo.

Senhor Prefeito,
Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja
providenciado o devido processo administrativo, para

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
MANUTENÇÃO DE REDE, RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHO para
atender a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme especificação contida no
termo de referência.
Nesse sentido, visando atender a demanda dessa secretaria, que
possuem impressoras e computadores próprios, para atendimento as
atividades que requerem o uso destes materiais.
Certos de contar com vossa compreensão reiteramos nos votos de
estima e consideração.

Júlio Eliton Lima G imarães
Secretario Municipal de Saúde
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Oficio. N°. 193/2020

São João de Pirabas/PA, 10 de junho de 2020.
Ao
Prefeito Municipal

Assunto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva de equipamentos de
informática, manutenção de rede, recarga de toners e cartuchos para impressoras.

Senhor (a),
Cumprimentando-o, venho através deste solicitar que seja realizado o Processo
Licitatório adequado para Contratação de empresa para Prestação de serviços de
manutenção preventiva, corretiva de equipamentos de informática, manutenção de rede,
recarga de toners e cartuchos para impressoras, para atender as diversos setores da
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/PA.
Os serviços gerais de informática são de necessidades básicas para subsidiar o
pleno funcionamento dos setores que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal de São João de Pirabas. Os itens constantes no termo de referência são
essenciais para o bom funcionamento dos serviços públicos e imprescindíveis para a
execução dos trabalhos e para o bom andamento das atividades. Ressalte-se que as
quantidades estimadas foram fixadas tendo por base o consumo médio verificado nos anos
anteriores.
Sem mais para o momento, desde já agradecemos.
Atenciosamente,

Ermelinda Fernandes de Souza
Secretária Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL -SEMTEPS

Memorando N2 87/2020-SEMTEPS/PMSJP.
São João de Pirabas-Pá, 15 de junho de 2020.

De: Andreza Santos Colares
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS
Para: Antônio Menezes Nascimento das Mercês.
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Ao cumprimenta-lo, venho solicita a vossa excelência que seja providenciado a
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de manutenção em equipamentos de
informática gerais e recarga de toners e cartucho.
Esta contratação terá a finalidade de manter em pleno funcionamento e sem riscos de
paralisações todos os equipamentos de Ti desta secretaria, bem como a instalação sistemas
operacionais e aplicativos necessários, realização de serviços de rede em geral, manutenção em
servidores, também realizar os serviços de recargas de toners e cartuchos para as impressoras.
Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer
esclarecimento.

Atenciosamente,

AndrezÇantos Colares
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS
Portaria de n2 03/2017-GAB/PMSJP
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