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fu,wPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Secretorio Municipol de Adminislroçôo, Ploneiomenlo e Finonç

OFIGIO NO 56/2022 - SEMAPF

Santa lzabel do Pará, 07 de outubro de 2022.

Exmo. EVANDRO BARROS WATANABE

Prefeito Municipal de Santa lzabel do Pará.

Assunto: Aquisição de Equipamentos de lnformática para atender a Prefeitura Municipal

de Santa lzabel e suas secretarias jurisdicionadas.

Senhor Prefeito,

Considerando a revogação do Pregão Eletrônico SRP no 02112022 cujo objeto é a

aquisição, sob demanda, de eqtipamentos de informática, a fim de atender às

necessidades de úodas as secretarias que compõem a Administração Pública

Municipal de Santa tzabel do Pará pela necessidade de adequação nas especificaçÕes,

pelo setor competente, de alguns itens que compõem o termo de referência dentre outros,

conforme cópias anexas da justificativa e termo revogação.

Considerando a continuidade do procedimento licitatorio esta Secretaria, no uso

de suas atribuições, encaminhou Ofício Gircular no 04812022-SEMAPF dando ciência às

secretarias da revogação do referido Pregão e informa no mesmo que manterá a demanda

anteriormente formalizadaatravés do Ofício Circular no 02412022-SEMAPF de 09 de maio

de 2022 das mesmas com a devida adequação nas especificações de alguns itens do

termo de referência.

Importante registrar que a referida aquisição se dá pela necessidade de

estruturação de unidades, com vistas a oferecer melhor qualidade de trabalho para os

servidores, assim como oferecer serviços de qualidade aos alunos e usuários do serviço

público rnunicipal, de saúde, assistência, meio ambiente, entre outros, além de expandir e

modernizar as ferramentas de trabalho.

Ante o exposto e certos de contarmos com vossa atenção, encaminho o Ofício

circular no 04gt2022-SEMApF corn a ciência de cada secretaria e cópia dos ofícios com

as demandas das mesmas.
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Secrelorio Municipol de Adminislroçôo, Plonejomenlo e Finonç

Por oportuno, encaminhamos o Termo de Referência Unificado, anexo,

elaborado por esta Secretaria Municipal de Administração, por meio do Setor de

lnformática deste Município, a fim atender todos os órgãos vinculados a Prefeitura

Municipalde Santa lzabel, ressaltando ainda a importância da aquisição do referido objeto.

Atenciosamente,

C/e*"* >«e:-
CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
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