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Oficio. no 51/2021 
Marapaflm (PA), 01 de fevereiro de 2021. 

Assunto: Solicitação (Faz) 

Para: Gabinete do Prefeito 
Att. Cleiton Andersofl Ferreira Dias 

Prezado Senhor: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa o Procedimento 

Administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE LINK 

DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, para atender a Prefeitura 

Municipal e manter o pleno funcionamento das rotinas administrativas desta. 

A presente solicitação de contratação de empresa especializada em internet 

tem por justificativa atender todas as Secretarias desta municipalidade, pois é 

exigido da maioria das secretarias o envio e recebimento de arquivos para prestação 

de contas on une, sendo de suma importância termos acesso a esse meio de 

comunicação tão usado e necessário nas demandas administrativas. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e providência, votos de estima 

consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

José Honório Torres Filho 

JO ORES FILHO 
Secretart. Municipal de Administração 
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Oficio. n' 65/2021 

Marapanim/PA, 02 de fevereiro de 2021. 

Da: Secretaria Municipal de Saúde 
Francisco de Sales Neves Neto 

PARA: Gabinete do Prefeito 

Prezado (a) Senhor (a), 

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a abertura de procedimento licitatório para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA 

LARGA POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, para atender a 

Secrertaria Municipal de Saúde. 

objetivando-se trazer maior agilidade e praticidade na execução das tarefas institucionais 

e melhoria na qualidade da prestação de serviços ofertados. Também devido à atual e constante 

queda de sinal de internet via cabo flexível e a questão de manutenção que é realizada 

tardiamente causando transtornos. Assim sendo, o objeto faz se necessário para atender as 

necessidades desta Secretaria. 

Atenciosamente, 

O Neves"0
cpa' de  SÚ0 4 	

/pe\ 

1O2J202  

RANCISCO DE SALES NEVES NETO  
Secretario Municipal de Saúde 

Trav. Floroano Peixoto, n2  211 - Marapanim-PA - CEP: 68.760-000 
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Secretaria Municipal de Edu °  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM 
CNPJ: 05.171.681/0001-74 

Oficio n° 617/2021 
	

Marapanim (PA), 03 de fevereiro de 2021 

DE: IDEVAL DA SILVA VELASCO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PARA: CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 

INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA 

ÓPTICA, 

A Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de procedimento licitatório para 
Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Internet Banda Larga por meio de 
Link Dedicado com acesso via Fibra Óptica, para atender a Secretaria Municipal de Educação. 

A contratação relativa se justifica pelas seguintes razões: 

a) crescente demanda por acesso aos recursos de Internet na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; 
b) existência de infraestrutura de rede interna de comunicação de dados adequada; 
c) por ser o serviço de fornecimento de link de Internet uma atividade estratégica dentro da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
d) necessidade de disponibilizar o acesso à Internet para um número cada vez maior de 

microcomputadores da rede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
e) necessidade de disponibilizar o acesso à Internet para um número cada vez maior de 
dispositivos móveis, através da rede wireless do tipo hotspot; 
f) crescente utilização de sistemas aplicativos que exigem acesso à Internet, como site da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  Programas de automação pública, webmail, 
etc., 
g) necessidade de uma banda maior para comportar novas opções de acesso remoto via VPN 
para os funcionários da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
h) a substituição deste link não renovado por outro de mesmo tamanho não atende às previsões e 
histórico de crescimento de uso de banda da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
i) necessidade de disponibilizar mais de um link de Internet redundante, de forma a garantir que 
caso algum dos dois links atuais tenha problema de perda de pacotes ou mesmo sofra 
interrupção, os links restantes possam suportar a demanda de forma satisfatória; 

Atenciosamente, 
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Marapanim (PA), 04 de fevereiro de 2021. 

OFICIO N° 35/2021 

DA: SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

ATT. CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja 
providenciado o devido processo administrativo, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE 
LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA, para atender a Secretaria de 
Trabalho e Promoção Social. 

A execução do serviço atenderá às necessidades de acesso à Internet 
por todos os colaboradores da Secretaria de Assistencia Social, com base nos 
seguintes aspectos: 
a) Motivação da contratação Manter a disponibilidade atual de acesso à Internet 
para os usuários internos e externos a Secretaria Municipal, adequar a capacidade 
de acesso atual às novas demandas, visando à melhoria na qualidade dos serviços 
que dependem de acesso à Internet. 
b) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação Melhoria do 
atendimento ao público da Assistencial Social, maior agilidade no desempenho de 
atividades rotineiras que necessitam de acesso à rede de dados mundial, evitar 
retrabalho e problemas relacionados à indisponibilidade do serviço de internet. 
c) Trata-se de um serviço essencial ao trabalho jurisdicional e administrativo, se faz 
necessário a utilização ininterrupta do serviço de acesso à Internet. 

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 
esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Thays de Fat ..o eis Rodrigues 
Secretaria Municipal de Assistencia Social 

Trav. Floroano Peixoto, n9 211 - Marapanim-PA - CEP: 68.760-000 
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