
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS /PA

SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO
c N P J 29.940948/0001-09

*âdorado
do Careiás

ot'rcro N"206/2022lPME(7SEM EI)

Eldorado do Carajás, í0 de fevereiro de 2O22.

Fábio dos Santos Leal
Ad m inistração

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S." a viabilizaçâo de
fornecimento de link dedicado de internet, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e suas unidades, conforme especificaçôes e
quantidades estabelecidas a segurr.

UNID QUAN

LINK DEDICADO DE INTERNET (ZONA URBANA) 150 MBPS MES 12

2 LINK DEDICADO DE INTERNET (ZONA RURAL) 90 MBPS MÉS

N DESCRI AO DO SERVI

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente.

1

SEVERIANO CIMENTO MACEDO
Se rio Municrpal de Educação

Ponatia no 03312022

Ruà GúarLrlá S/N Caixa D'áquà km 1oo, CEP: 68524-000 Eldorado do Carajás/pA

Assunto: Solicitaçáo de fornecimento de Ink de internet.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS /PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
c. N. P. J 29.940.948/0001-09

§ldorado
do Carqiás

JUSTIFICATIVA

Para atender as solicitações na Requisição da Secretaria Municipal de
Educação constante nesse processo, destinada à Contrataçáo de empresa para
fornecimento de internet. Essa contratação se faz necessária pelo muitos
serviços dessa secretaria tais como. Sistema Gestor Escolar Municipal que
fomenta os dados desde a matrícula até a expedição de documentos escolares
e banco de dados da gestáo escolar: Censo escolar e suas especificaçôes
mediante ao fomento dos resultados e fluxos de fechamento das etapas
escolares do ano letivo em evidência; Pesquisas Pedagógicas e de Gestão
mediante aos processos cotidianos de planejamento execuÇão de atividades e
uso eventual pelo alunos em pesquisas e resoluções de atrvidades escolares.
Essas necessidades carecem de uma atençáo especial para atendêr tanto as
escolar no pêrímetro urbano, onde tem-se a Secretaria Municipal de Educação
e as referidas E. M. E. F BenevÍdia Gomes, Francilândia, Conceição Silveira
Campos, Ogilvanise M. de Moura, Eldorado e Antônio José Barreto; E. M.
E. l. Aquarela do Saber, Dona Geralda e Nossa Senhora das Dores. Das
quais tem-se as escolas-polo da zona rural, das quais apresenta-se o nome e
sua distância do perímetro urbano: E. M. E. F. Santa Luzia (à 25km da zona
urbana), José Carlos (à 45km da zona urbana), Liberdade (à 22km da zona
urbana), Carlito Maia (à 28km da zona urbana), Oziel Alves Perêira (à 17km
da zona urbana), Ouro Verde (à 33km da zona urbana), Construindo
Conhecimento (à 16km da zona urbana), Getúlio Vargas (à 65km da zona
urbana) e Boa Esperança (à 23km da zona urbana). Assim, se faz necessário
a instalaçâo de pontos de internet nessas escolas para o bom funcionamento e
atendimento da nossa população.

SEVERIANO AIO NAS ENTO MACEDO
Sec io lvlunicrpal de Educação

Poiatia no 033D422
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Ruà Guârujá 5/N Carxs D'água kÍyr 1oo, CEP: 68524-ooo Eldorado do Caràjás/pA



EldoráUo
do Carajás
Governàídô côÁ vo.ê

ESTADo oo peRÁ
SECRETARTA MUNrcrpAL DE ADMtNTSTRAÇÃo - sEuao

CNPJ: 84.139,633 / oooT-75

oFtcto No 13/2021IPMEC/SEMAD - DC

Eldorado do Carajás, 08 de fevereiro de 2022

lara Braga Miranda
Gabinete

Assunto: Solicitação de fornecimento de link de internet

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilizaçáo de aquisição
empresa especializada no fornecimento de internet, link dedicado, via fibra ótica, com
instalação inclusa, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da
prefeitura e secretarias conforme especificações e quantidades estabelecidas a seguir:

FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária Municipal de Administração

Potletie 55712021

1

LINK DEDICADO DE INTERNET 130 IVIBPS
IÚ ES 12

ITEM DESCRIçÃO DO MATERIAL UNID QUANT

J^ A*"tr+e



Eldôràd
do Carajás
Gôvcr.ando.ôh você

o ESTADo oo panÁ
SECRETARIA N4UNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo - SEMAD

CNPJ: 84.139.633 / ooor-7 5

O acesso à rede mundial de computadores (internet) ê imprescindível para o
desenvolvimento das atividades diárias da prefeitura e de todos os órgãos ligados
a gestão pública municipal, tendo em vista que há necessidade de alimentação de
sistema do governo federal em várias áreas, como educação e saúde, operaçÕes
como pagamento de fornecedores e funcionalismo, divulgaçâo dos atos
administrativos de governo, prestação de contas junto aos tribunais e as
instituiçáo captadoras de recursos, comunicação interna e externa com outras
instituiçÕes. Para prestar um serviço de qualidade e com a eficiência e eficácia
necessário a gestão municipal necessita contratar um serviço de internet
adequado a demanda de cada secretaria haja visto que o número de pontos e a
quantidade de megas altera de uma para a outra dependendo das atividades
desenvolvimento e os programas a serem alimentados, possibilitando um melhor
desempenho das suas atividades. A presente solicitação de contratação de
empresa de internet via fibra óptica tem por justificativa melhorar a qualidade dos
serviços que são prestados pelo poder municipal e deixar a execução das
atividades diárias mais eficientes e eficazes com implantação da tecnologia via
fibra óptica.

4
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FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária Municipal de Administração

Portaria 55712021

JUSTIFICATIVA



EtdolàUo
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSEC

orícto. No 1 30 t 20221 PMEc/sEMsEc

Eldorado do Carajás, 10 de fevereiro de 2022

Fábio dos Santos Leal
Administração

Assunto: Solicitação de fornecimento de internet.

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S.u a viabilização de
fornecimento de link dedicado de internet, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e suas unidades, conforme especificaçÕes e quantidades

estabelecidas a seguir:

NO DESCRTÇÃO DO SERV|ÇO UNID QUAN

1 LINK DEDICADO DE INTERNET (ZONA URBANA) 3OO MBPS I!1ES 12

2 LINK DEDICADO DE INTERNET (ZONA RURAL) 5OO MBPS I\i]E S 12

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

Atd ra Aires
retá to a

Portaria no 41 3/2021 -GAB

rPe

l:àtJ:. jl za ?ot,J cl'Je lo.Jo:: velatn e saiba o nlao da SL\HOÊ fi:t islo

Rua Aeroporto S/N - Centro - km 02. CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás,/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

Etdo?iiito
do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSEC

Para atender as solicitaçóes na Requisição da Secretaria de Saúde constante
neste processo, destinada à Contratação de empresa para fornecimento de
internet. Essa contratação se faz necessária pêlos muitos serviços para a

funcionalidade dessa secretaria tais como: cadastramento de pacientes em
plataforma de leitos, encaminhamentos, informaçÕes do Sistema Único de
Saúde, emissão do cartão SUS. Assim como as demais funcionalidades desta
secretaria e suas unidades tanto na zona urbana, como zona rural. Nossa zona
rural é extensa e necessita de uma atenção especial, como é o caso das
unidades da Vila 17 de abril que fica a uma distância'17 km da área urbana,
unidade Vila Viveiros localizada a 25 km da cidade, unidade da Vila Gravatá a

45 km, Vila Castanheira 22 km e a unidade da Vila Tancredo Neves 28 km da
zona urbana do município. Assim, se faz necessário a instalação de pontos de
internet nessas unidades para o bom funcionamento e atendimento da nossa
população.

AI
ria Municr I de Saúde

Portaria no 41312021

i"c!it.] 4i.?a: 'f\ita qie laCo-s i/eim. ê sciàcrr .1 Í;a1a da StiiilcP le: ;!ía.

Rua Aeroporto - cêntro - kmo2 CÊP 68524-000 - Etdo.ado do Carajás,/PA

JUSTIFICATIVA - Contratação de empresa para fornecimento de internet.



Etdôtâtlo
do Carajás

üA-

Governando com vocé

orícro. No 01 2-B I zo2zlpMEc/sEM MA

Eldorado do Carajás, 07 de fevereiro de 2O22.

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PaÍa: Secretaria de Administração-SECAD

Prefeitura municÍpal de Eldorado do Carajás-PMEC

Assunto: Solicitação de fornecimento internet.

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
fornecimento de intemet, conforme descrição abaixo. O item de consumo que necessita
ser adquirido constitui necessidades básicas para o pleno funcionamento das
atividades da Secretaria municipal de meio ambiênte, portanto, torna-se imprescindível
a aquisição do seguinte item relacionado a seguir:

ITEM DESCRTÇÃO DO MATERTAL UNID. ADM.
1 LINK DEDICADO DE INTERNET 20 MBPS MÊS 12 MESES

Atenciosamente, P.do FraÍ*h L O dâr Chaoâs
SGc fAíEI'.r ,e Lt ro 

^,.,b.árePoí,.03/202,

t.
Paulo Franklin Lima O.das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003/2021

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CNPJ 28578160/aoor3i,

tsoios 4t 2a' 'Poio que l(x1as volam. e so.ibo.n o ftio do SENHOR le., i\lo '

Rua Ozie{ cameiro.s,h' CÊP 68524-000 - Etdorado do carâjás,/PA



Ct
Eldôrátlo

do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CNPJ 28578160/0001 31
Gole,nando com você

Justificativa:

A aquisição do fornecimento de internet a ser licitado destina-se a atender as
necessidades básicas para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria

municipal de meio ambiente, no que se refere no desenvolvimento de projetos e

atendimento ao publico nas questões que abrange toda área ambiental, portanto
torna-se imprescindÍvel.

Atenciosamente, a ,*'!,ffi1:.n:x"t
rrít LB3Z0:,

Áo,,r,.-l-'
Paulo Franklin Lima O.das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambienle-

Port. N'003/2021

Rua Oziet Carn€iro s,/ n' km 02, CEP: 68524-000 - Etdorãdo do Caíajás./PA
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Eldtitâilo

do Carajás
Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA DE ASSIsrENcrn E pRovoÇÃo
SOCIAL - SEMAPS

OFICIO NO 63 I 20221 PMEC/SEMAPS

Eldorado do Carajás, 07 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretária de Administração
Secretaria de Assistência e Promoção Social - SEMAPS
Rua Duque de Caxias s/no setor 05, km100
Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Solicitação de fornecimento de internet

Senhor Secretário(a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de fornecimento
de link dedicado de internet, conforme descrição abaixo, para funcionamento e alimentação dos
sistemas do governo federal. Garantindo que as ações vinculadas à Gestão da Secretaria
Municipal de Assistência e Promoção Social, seja realizada com eficácia.

Atenciosamente,

Francis Roc a Santos
Secretária de Assistência Social

Portaria no 373/2021

lsgtos 41 ?o. 'Pora que locios vqon. e saiboni o ntoo da SENqOR lc: talo '

Rua Duque de Caxias s./no - Setor oS - km1oo. E-mâit: semaosetdoradoâyahoo.com.br - CEP: 68524-ooo -
Etdorado do Carajás./PA

1

LINK DEDICADO DE INTERNET 150 MBPS
IÚ ES 12

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID



I
I€ q-

Eldõtâtlo
do Carajás

Prefeitura de Etdorado do Carajás
SEcRETARTA DE ASStsrENCrn e eRovoçÃo
SOCIAL - SEMAPS

JUSTIFICATIVA

Aquisição de internet é de fundamental importância para o desenvolvimento
das atividades desta secretaria, que tem como finalidade, melhorar a oferta de serviços

e garantir a qualidade no atendimento aos usuários do SUAS WEB diariamente, conforme
preconizado pelo MDS, dentre outras finalidades que se caracterizam urgentes, com
acessos à internet em pleno funcionamento com o menor índice de falhas na conexão.

Uma vez que se faz uso de programas federais com dependência exclusiva de internet,

como é o caso do programa Auxilio Brasil, Criança Feliz. Contando também que a

secretaria precisa allmentar seus programas através das plataformas online.

Francis Rocha Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria no 37312021

lsotos 4120 'Porc que todosvqonl. e soibofi.. q mao do SENHOR fez islo '

Rua Duque de Caxias s,/no - Setor 05 - km1oo, E-mêit: semapsetdoradoêvahoo com br - CEP: 68524-ooo -
Etdorado do Carajás/PA
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