INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021061402

OBJETO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES
C/BECKUP, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES FÍSICOS, FORMATAÇÃO, BACKUP,
VARREDURA DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA,
TANQUE DE TINTA, LASER E MATRICIAL, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PEÇAS,
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE INTERNA, FISICA E LOGICA, SEGURANÇA DE
INFORMAÇÕES, SERVIDOR WINDOWS NT 2008R, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE NOBREAK, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE BREVES – IPMB.
O INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES, representado por sua presidente, Sra.
DORALICE CAMARA DE ALMEIDA, vem, mediante as condições abaixo, requerer a realização de Processo
Administrativo para contratação dos serviços: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA
EM MICRO COMPUTADORES C/BECKUP, LIMPEZA INTERNA DOS COMPONENTES FÍSICOS,
FORMATAÇÃO, BACKUP, VARREDURA DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS,
IMPRESSORAS JATO DE TINTA, TANQUE DE TINTA, LASER E MATRICIAL, LIMPEZA INTERNA
E TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE INTERNA, FISICA E LOGICA,
SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES, SERVIDOR WINDOWS NT 2008R, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO
INTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES - IPMB, Sendo assim faz-se de extrema
importância à contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, pois este IPMB ainda não dispõe em sua
estrutura um sistema de Assistência técnica que atendam às necessidades dos nossos setores de trabalhos.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Carta Convite tem como fundamento a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Art. 22 § 3º e suas
posteriores alterações.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Administração Pública brasileira vem ultrapassando os desafios do mundo moderno, mormente na
implementação de tecnologias que são disponibilizadas para atender demandas já existentes ou que vão se
constituindo, tudo isso sem contar com a eficaz participação do jurisdicionado voltado para conhecimento,
as críticas, fiscalização e acompanhamento das ações governamentais e promoção de demandas
administrativas ou judiciais, como pressupostos para efetivo exercício de cidadania, tem contribuído, de
forma substancial, para a mudança na forma de gerir e conduzir os destinos das sociedades.
Este caminho é perseguido pela Administração desde a edição da sua Carta Republicana de 1988 que passou
a exigir, de forma mais rígida, a mais estrita observância aos princípios contidos em seu texto, que se
mostram vitais para a consolidação do Estado Democrático de Direito, inclusive à eficiência dos servidores
públicos para enfim, não apenas pugnar por uma melhor qualidade dos serviços que são colocados a sua
disposição, mas para presenciar nos atos administrativos, a impessoalidade, a legalidade, a publicidade, a
moralidade, eficiência, além de outros princípios, todos voltados para um bem maior que se tutela, que é
bem estar dos jurisdicionados.
Partindo dessas premissas, nascem situações como a obrigatoriedade de ingresso ao quadro de pessoal
através de concurso público, ou de concurso público de provas e títulos, ingresso de pessoal selecionado
para atender serviços de excepcional interesse público e ainda as contratações de terceiros, toda vez que o
seu quadro de pessoal for deficitário e o serviço que se destina a contratar reclama conhecimento específico
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que extrapola o âmbito da administração, sobretudo quando o serviço público exige determinada aptidão ou
especificidade e apenas estes podem ser encontrados em determinadas pessoas ou empresas, fora do poder
público.
Com efeito, não é demais chamarmos a atenção que ao trazer para si a responsabilidade de propiciar o bemestar de seus jurisdicionados, os estados modernos, passaram a executar serviços de forma direta e indireta.
É sabido que o Poder Público desenvolve atividades para proporcionar o bem-estar de seus jurisdicionados.
Isso tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual modo, sabemos que o estado
ou exerce atividades destinadas à perseguição de seus objetivos institucionais ou históricos, com execução
de forma direta, ou socorrendo-se ao serviço realizado por terceiros, o particular.

Com a finalidade de se obter o melhor contratante para a Administração Pública, decidiu-se pela realização
de um processo público, onde todos que tiverem interesse podem realizar a venda de seus bens/produtos,
serviços e execução de obras precisando, dessa forma, que os respectivos sejam precedidos de regular
processo Licitatório.
Da Solicitação
Solicito análise com emissão de Parecer Jurídico, observados os aspectos legais do presente processo até
então adotados e à Minuta do futuro contrato, opinado pelo prosseguimento ou não do procedimento até a
RATIFICAÇÃO pelo ordenador de despesas.

Cordialmente,

DORALICE
CAMARA DE
ALMEIDA:23
453125215
Assinado de
forma digital
por DORALICE
CAMARA DE
ALMEIDA:234
53125215

Breves/PA, 28 de Abril de 2021.
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