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JUSTtF|CAT|VA - ADESAO DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N. 2021025
pARA ATENDER As NEcESStDADES Do FUNDo MUNtctpAL oe saúoe

Sabe-se que

o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para
qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população,

melhorar a
procurando atender com qualidade

a população eldoradense e atender à
por
estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema
demanda crescente
oferecido à população.

A

presente aquisiçáo, justifica-se pela necessidade premente

de

a

administraçáo pública dar continuidade as atividades administratlvas rotineiras,
em atendimento ao Art. 37o, da Constituiçáo Federal, o qual bem versa sobre o
princípio vinculante da eficiência da administração Oúblic1.

A Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, possui um parque de
aproximadamente 80 microcomputadores. Destes, 65 já estão com mais de
seis anos de uso e fora de garantia, necessitando ser paulatinamente
substituídos, à medida que apresentem falhas que inviabilizem a recuperaçáo
ou fiquem obsoletos quanto ao uso do hardware e de softwares. Alem disso,
com o ingresso dos novos empregados, surgem demanda por equipamentos.

Em resumo, estas lnskuções têm como finalidade: a)

Substituir

equipamentos obsoletos; b) Atender setores onde há necessidade por novos
equipamentos; c) Substituir equipamentos fora da garantia cuja manutenção se
torne onerosa; d) Garantir a atualização e modernização do acervo
computacional da P:'efeitura Municipal de Eldoradc do Carajás e seus
Departamentos.

As peças e periféricos são necessários na utilização e na manutençáo dos
computadores, sejam por tempo de uso ou por eventuais descargas elétricas
que sáo comuns em época de chuvas, que danificam os equipamentos, além
de manutenções de impressoras multifuncionais.
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