
RSTADO DO PARA 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAN DARREIRAN 

SRCRETARIA MUNICIPAL, DI ANSINTRNCIA SOCIAL 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de Equipamentos o Suprimentos de Informática. 

Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de proços, a qual permite a Csta 

Secretaria realizar suas aquisiçðes de acordo com as demandas surgidas, a aquisição de 

Equipamentos e Suprimentos de Informática por esta Secretaria, pretende utender as 

necessidades essenciais do órgão e seus respectivos departamentos. 0 material 

permanente de informática, serão destinado a equipar e renovar neste âmbito, na qual é 

uma grande importância para o bom andamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, e 

fica evidente a necessidade de contar com acessórios de informática. 

A Justificativa para aquisição de computadores, componentes e peças, softwarese

suprimentos de informática é consubstanciada na necessidade de modernizar as 

ferramentas de trabalho, e acrescer o patrimônio tecnológico da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Santa Maria das Barreiras- PA, impactando positivamente nos 

resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas por esta secretaria ce 

demais setores. 

Portanto, torna-se indispensável à aquisição de tais bens e insumos para atender toda a 

demanda deste órgão. 

Santa Maria das Barreiras - PA, 07 de abril- de 2021. 

Atenciggamente, 

BRENDASHATÝLLA DA CRUZ PEREZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL 



GOVERNO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de equipamentos e suprimento de informática. 

Eu, ANGELA MARIA COSTA CARVALHO, Secretária de finanças realizar 

suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, a secretaria vale-se da 

contratação de empresa especializada em prestar serviços técnicos de tecnologia da 

informação, imprescindivel, no desenvolvimento das tarefas afetas a secretaria e 

necessárias a manutenção que se espera de um órgão de sua importância, Para que 

possamos dá continuidade nos nossos trabalhos ,e sabendo o tamanho da importância 

dessa assistência do Poder Público Municipal, através desta Secretaria, venho 

JUSTIFICAR, a necessidade dessa contratação de informática, para atender a 

Secretaria deste municipio, pois é exigido da maioria das secretarias o envio e 

recebimento de arquivos para prestação de contas online, sendo de suma importância

termos acesso a esse meio de comunicação tão usado e necessário nas demandas 

administrativas, Sem esses serviços, não temos condições de iniciar nossos trabalhos. 

Assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de 

interconexão natural e a evolução tecnológica, cabendo aos gestores ás disposições
necessárias a fim de garantir a continuidade das informações de forma proficiente. 

Santa Maria das Barreiras-PA, 16 de abril de 2021. 

Atenciosamente, 

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

FUNDO DE MANUTENÇÃOE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática. 

A Justificativa para aquisição de computadores, componentes e peças, softwares e 

suprimentos de informática é consubstanciada na necessidade de modernizar as 
ferramentas de trabalho, e acrescer o patrimônio tecnológico da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Santa Maria das Barreiras- PA, impactando positivamente nos 
resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas por esta secretaria e 

demais setores. Esta aquisição é necessária pois irá atender as necessidades básicas do 
pleno funcionamento das escolas da rede municipal de Ensino, os itens constantes neste 
termo de referência são essenciais para manutenç�ão dos equipamentos de informática, 

para execução dos trabalhos, durante o periodo de suspensão das aulas em raz�o da 

pandemia, na qual houve interrupção das aulas presenciais, assim fazendo necessário o 

uso de equipamentos de informática para o desenvolvimento das atividades online. 

Portanto, torna-se indispensável à aquisição de tais bens e insumos para atender toda a 
demanda deste órgão. 

Santa Maria das Barreiras PA, 20 de abril- de 2021 

Atenciosamente, 

JOSÉ CAREOS ABREU DA SILVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática. 

Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução 
dos serviços nas empresas públicas e privadas. No governo, boa parte dos processos de 
trabalho já opera em sistemas de informação. Como acontece com a maioria das 

tecnologias, as estações de trabalho (desktops) e computadores portáteis (notebooks) 
sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, 
imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das 

informações de forma úil, a aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática 
por esta Secretaria, pretende atender as necessidades essenciais do órgão e seus 

respectivos departamentos.

A Justificativa para aquisição de computadores, componentes e peças, softwares e 

suprimentos de informática é consubstanciada na necessidade de modernizar as 

ferramentas de trabalho, e acrescer o patrimônio tecnológico da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Santa Maria das Barreiras- PA, impactando positivamente nos 
resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas por esta secretaria e 
demais setores. 

Portanto, torna-se indispensável à aquisição de tais bens e insumos para atender toda a 
demanda deste órgão. 

Santa Maria das Barreiras - PA, 07 de abril- de 2021. 

Atenciosamente, 

CRISTÓVÃO BEZERRA LIMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSs 



GOVERNO DO PARA 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de equipamentos e suprimento de informática. 

Eu, VICENTE LEAL FILHO, Secretário Municipal de Administração, a 
secretaria vale-se da contratação de empresa especializada em prestar serviços de 

informática, imprescindível no desenvolvimento das tarefas afetas a secretariae 

necessárias a manutenção que se espera de um órgão de sua importância. Para que 

possamos dá continuidade nos nossos trabalhos ,e sabendo o tamanho da importância 
dessa assistência do Poder Público Municipal, através desta Secretaria, venho 

JUSTIFICAR, a necessidade dessa contratação de equipamentos e suprimentos de 
informática , para atender a Secretaria deste município, pois é exigido da maioria das 
secretarias o envio e recebimento de arquivos para prestação de contas online, sendo de 

suma importância termos acesso a esse meio de comunicação tão usado e necessário nas 

demandas administrativas. Sem esses serviços, não temos condições de iniciar nossos 
trabalhos, tais como alimentação dos sistemas, e dos programas dos governos federal e 
estadual, somente através desses serviçose dos nossos trabalhos administrativos podemos 
fazer no importante papel. 

Santa Maria das Barreiras-PA, 16 de abril de 2021. 

Atenciosamente, 

VICENTE LEAL FILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática. 

Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta 
Secretaria realizar suas aquisições de acordo com as demandas surgidas, a aquisição de 

Equipamentos e Suprimentos de Informática por esta Secretaria, pretende atender as 
necessidades essenciais do órgão e seus respectivos departamentos. O material 

permanente de informática, serão destinado a equipare renovar neste åmbito, na qual é 

uma grande importância para o bom andamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, e 

fica evidente a necessidade de contar com acessórios de informática. A continuidade 

dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo 

em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos 

administrados e, por reflexo, aos cidadãos. Como acontece com a maioria das 

tecnologias, as estações de trabalho (desktops) e computadores portáteis (notebooks) 

sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, 

imprime aos gestores a tomada de medidas que garantam a continuidade das atividades

a serem desempenhadas. A Justificativa para aquisição de computadores, componentes e 

peças, softwares e suprimentos de informática é consubstanciada na necessidade de 

modernizar as ferramentas de trabalho, e acrescer o patrimônio tecnológico da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Maria das Barreiras- PA, 

impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades 

desenvolvidas por esta secretaria e demais setores. 

Portanto, torna-se indispensável à aquisição de tais bens e insumos para atender toda a 

demanda deste órgão. 

Santa Maria das Barreiras - PA, 07 de abril- de 2021. 

Atenciosamente

VICENTE LEAL FILHO 

SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 
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