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SOLICITAÇÃO 

 

 

À Exma. Sra. 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal de Magalhães Barata 

 

Assunto: Solicitação de contratação de empresa especializada para manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos de informática com reposição de peças, 

destinados a atender as necessidades da Prefeitura (Gabinete/Secretarias) e 

Fundos do Município de Magalhães Barata/PA   

 

Excelentíssima, 

             Satisfação em cumprimenta-la por meio desta, solicito a vossa senhoria 

providencia quanto a contratação de empresa especializada para manutenção 

preventiva e corretiva de equipamentos de informática com reposição de peças, 

destinados a atender as necessidades da Prefeitura (Gabinete/Secretarias) e 

Fundos do Município de Magalhães Barata/PA.  

 

Justificativa para aquisição 

 

A presente aquisição, Justifica-se pela necessidade premente de a 

administração pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em 

atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o 

princípio vinculante da eficiência da administração pública. 

A Utilização diária de equipamentos de informática, exige que esteja em 

plenas condições de uso, de forma a manter um a rotina de trabalho satisfatório 

para o bom desempenho das atividades pelos servidores municipais, essenciais 

para o andamento da administração; 

Assim, a manutenção se faz necessária para que os equipamentos sejam 

mantidos sempre em boas condições de utilização, para que não haja interrupção 

das atividades administrativas, sem causar danos aos usuários dos serviços públicos, 
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hoje os equipamentos de informativa são essenciais e indispensáveis, utilizados nas 

mais diversas atividades por todos os órgãos, seja para confecção e impressão de 

um simples oficio, seja para cadastros, emissão de relatórios, transmissão de 

informações entre outros. 

A presente contratação estabelece a manutenção preventiva e corretiva 

com reposição de peças, tendo em vista a necessidade do pronto 

restabelecimento da operacionalidade dos equipamentos, pois, a demora na 

correção de falha poderá acarretar prejuízo para o poder executivo municipal e 

seus usuários, assim como a interrupção dos serviços administrativos. 

Os itens listados no Termo de Referência visam atender às possíveis 

necessidades que venham a ocorrer, assegurando, assim, condições de trabalhos 

adequadas para os servidores. 

A execução dos serviços se dá em decorrência da inexistência, no quadro 

funcional da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, de profissionais com 

atribuição de executar serviços de manutenção em equipamentos de informática - 

nessa expressão compreendida todas as atividades que demandem reparo, 

manutenção, limpeza e afins, que podem afetar direta ou indiretamente a perfeita 

execução das atividades da Prefeitura e Secretarias, sendo imprescindíveis estes 

serviços para o funcionamento em condições satisfatórias das atividades 

administrativas, assim como para a conservação da vida útil dos equipamentos 

contemplados nas rotinas de manutenção e de acordo com as normas técnicas 

vigentes. 

Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de 

informática. 

Informo ainda que foi feito um levantamento junto a todas as Secretarias e 

Fundos Municipais em relação aos itens e quantitativos necessários para suprir suas 

demandas, conforme se verifica na Planilha de Descrição e Quantitativos em 

anexo.  
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Diante ao exposto solicitamos a referida contratação para prestação de 

serviços de manutenção de equipamentos de informática, conforme Termo de 

Referência em anexo. 

Atenciosamente, 

Magalhães Barata/PA, 10 de agosto de 2021. 

 

 

 

____________________________________ 

Edgar Torres de Campos 

Secretário Municipal de Administração  

Decreto nº 051/2021 
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