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oFtcto N'230t2022 - PMEC/SEMAD

Eldorado do Carajás - PA, 03 de maio de 2022.

A Exma. SÉ. lara Braga Miranda
Prefeita Municipal

Assunto: Aquisição de licença de uso de software para a gestão digital
de processos administrativos.

Prezado secretário, sirvo-me do presente para solicitar contratação de

empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software visando

a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de

Documentos, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de

processos e documentos, com serviço de backup e armazenamento em nuvem

(Cloud), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e

Promoção Social.

Justificamos que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores da

sociedade e, nêsse contexto, a administração pública também vem aprimorando

sua estrutura e seus procedimentos a fim de agilizar o cumprimento de suas

tareÍas, sempre tentando atingir o seu objetivo primordial, o bem-estar coletivo.

lnteressante destacar que a tecnologia facilitou, e muito, a realização de certas

atividades desenvolvidas pelo setor público e assim, com fundamento nesse

desenvolvimento e após a observação de muitos resultados positivos, tem

ganhado força o conceito relacionado a cidades inteligentes, a automação do

processo de trabalho interno visa alcançar diretamente maior agilidade,

produtividade, transparência, reduçáo de custos, maior satisfação do usuário,

segurança jurídica e sustentabilidade ambiental, trazendo ganhos para a

administração municipal, como:

o Libertação do paradigma do papel como

documentos institucionais;

suporte físico para
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. Redução de custos com infraestrutura de arquivamento e guarda

de documentos;

. Redução de custos com materiais de expediente e equipamentos;

. Tramitação de processos êm tempo real otimizando o prazo com a

movimentação de processos entre as unidades;

. Possibilidade de atuação simultânea de várias unidades, ainda que

distantes fisicamente;

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra

representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão

eficiente e ecologicamente sustentável sobrepõe sobre os serviços públicos.

Sem mais paro o momento, reitero nossos sinceros votos de estima e

apreço

Respeitosamente,

Fábio dos ntos Leal
Secretário Administração

Port.55712021



PREFEITURA MUNICIPAT DE ETDORADO DO CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEDEldtiIáUo

do Carajás

oFtclo N" 302t2022 - PMEC/SEMED

Ao Senhor Fabio dos Santos Leal
Secretário Municipal de Administração

Assunto: Aquisição de licença de uso de software para a gestão digital
de processos adm inistrativos.

Prezado secretário, sirvo-me do presente para solicitar contratação de

empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software visando

a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de

Documentos, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de

processos e documentos, com serviço de backup e armazenamento em nuvem

(Cloud), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e

Promoção Social.

Justificamos que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores da

sociedade e, nesse contexto, a administração pública também vem aprimorando

sua estrutura e seus procedimentos a fim de agilizar o cumprimento de suas

tarefas, sempre tentando atingir o seu objetivo primordial, o bem-estar coletivo.

lnteressante destacar que a tecnologia facilitou, e muito, a realização de certas

atividades desenvolvidas pelo setor público e assim, com Íundamento nesse

desenvolvimento e após a observação de muitos resultados positivos, tem

ganhado força o conceito relacionado a cidades inteligentes, a automação do

processo de trabalho intemo visa alcançar diretamente maior agilidade,

produtividade, transparência, redução de custos, maior satisfação do usuário,

segurança jurídica e sustentabilidade ambiental, trazendo ganhos para a

administração municipal, como:

. Libertação do paradigma do papel como

documentos institucionais;

suporte físico para

Eldorado do Carajás - PA, 02 de maio de 2022.



Yy

Etdõtátlo
do Carajás

pREFEITURA MUNtctpAL DE EtDoRADo oo canruÁs
SECRETARTA MUNrcrpAL or eoucnçÃo - sEMED

. Redução de custos com infraestrutura de arquivamento e guarda

de documentos;

. Reduçâo de custos com materiais de expediente e equipamentos;

. Tramitaçáo de processos em tempo real otimizando o prazo com a

movimentação de processos entre as unidades;

o Possibilidade de atuação simultânea de várias unidades, ainda que

distantes Íisicamente;

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra

representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão

eficiente e ecologicamente sustentável sobrepõe sobre os serviços públicos.

Sem mais paro o momento, reitero nossos sinceros votos de estima e

apreço

Respeitosamente,

Seyeriano Sa cimento Macedo
Secretário 'unicipal de Educação

Port.70/2022
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Eldorado do Carajás - PA, 03 de maio de 2O22

Ao Senhor Fabio dos Santos Leal
Secretário Municipal de Administração

Assunto: Aquisição de licença de uso de software para a gestão digital
de processos administrativos.

Prezado secretário, sirvo-me do presente para solicitar contratação de

empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software visando

a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de

Documentos, voltados a criaçáo, tramitação, apensamento e arquivamento de

processos e documentos, com serviço de backup e armazenamento em nuvem

(Cloud), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e

Promoção Social.

. Libertação do paradigma do papel

documentos institucionais;

como suporte co para

Justificamos que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores da

sociedade e, nesse contexto, a administração pública também vem aprimorando

sua estruturâ e seus procedimentos a Íim de agilizar o cumprimento de suas

tarefas, sempre tentando atingir o seu objetivo primordial, o bem-estar coletivo.

lnteressante destacar que a tecnologia Íacilitou, e muito, a realizaçâo de certas

atividades desenvolvidas pelo setor público e assim, com fundamento nesse

desenvolvimento e após a observação de muitos resultados positivos, tem

ganhado força o conceito relacionado a cidades inteligentes, a automação do

processo de trabalho intemo visa alcançar diretamente maior agilidade,

produtividade, transparência, redução de custos, maior satisfação do usuário,

segurança jurídica e sustentabilidade ambiental, trazendo ganhos para a

administração municipal, como:
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. Redução de custos com infraestrutura de arquivamento e guarda

de documentos;

. Redução de custos com materiais de expediente e equipamentos;

. Tramitação de processos em tempo real otimizando o prazo com a

movimentação de processos entre as unidades;

. Possibilidade de atuação simultânea de várias unidades, ainda que

distantes Íisicamente;

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra

representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão

eficiente e ecologicamente sustentável sobrepõe sobre os serviços públicos.

Sem mais paro o momento, reitero nossos sinceros votos de estima e

apreço.

Respeitosamente,

Atd lr
Municipal de Saúde

Port.41312O21
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oFtclo N" 269t2022 - PMEC/SEMAPS

Eldorado do Carajás - PA, 02 de maio de 2022.

Ao Senhor Fabio dos Santos Leal
Secretário Municipal de Administração

Assunto: Aquisição de licença de uso de software para a gestão digital
de processos administrativos.

Prezado secretário, sirvo-me do presente para solicitar contratação de

empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software visando

a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de

Documentos, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de

processos e documentos, com serviço de backup e armazenamento em nuvem

(Cloud), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e

Promoção Social.

Justificamos que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores da

sociedade e, nesse contexto, a administração pública também vem aprimorando

sua estrutura e seus procedimentos a fim de agilizar o cumprimento de suas

tarefas, sempre tentando atingir o seu objetivo primordial, o bem-estar coletivo.

lnteressante destacar que a tecnologia facilitou, e muito, a realização de certas

atividades desenvolvidas pelo setor público e assim, com fundamento nesse

desenvolvimento e após a observação de muitos resultados positivos, tem

ganhado força o conceito relacionado a cidades inteligentes, a automação do

processo de trabalho intemo visa alcançar diretamente maior agilidade,

produtividade, transparência, redução de custos, maior satisfação do usuário,

segurança jurídica e sustentabilidade ambiental, trazendo ganhos para a

administração municipal, como:

. Libertação do paradigma do papel como suporte físico para

documentos institucionais;
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. Redução de custos com infraestrutura de arquivamento e guarda

de documentos;

. Redução de custos com materiais de expediente e equipamentos;

. Tramitação de processos em tempo real otimizando o prazo com a

movimentação de processos entre as unidades;

. Possibilidade de atuação simultânea de várias unidades, ainda que

distantes fisicamente;

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra

representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão

eficiente e ecologicamente sustentável sobrepõe sobre os serviços públicos.

Sem mais paro o momento, reitero nossos sinceros votos de estima e

apreço

Respeitosamente,

Francisca to da Rocha Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMAPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS
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do Carajás

oFtclo N" 108t2022 - PMEC/SEMMA

Eldorado do Carajás - PA, 02 de maio de 2022.

Ao Senhor Fabio dos Santos Leal
Secretário Municipal de Administração

Assunto: Aquisifro de licença de uso de software para a gestão digital
de processos administrativos.

Prezado secretário, sirvo-me do presente para solicitar contratação de

empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software visando

a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de

Documentos, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de

processos e documentos, com serviço de backup e armazenamento em nuvem

(Cloud), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e

Promoção Social.

Justificamos que o avanço da tecnologia atingiu todos os setores da

sociedade e, nesse contexto, a administração pública também vem aprimorando

sua estrutura e seus procedimentos a fim de agilizar o cumprimento de suas

tarefas, sempre tentando atingir o seu objetivo primordial, o bem-estar coletivo.

lnteressante destacar que a tecnologia facilitou, e muito, a realização de certas

atividades desenvolvidas pelo setor público e assim, com fundamento nesse

desenvolvimento e após a observação de muitos resultados positivos, tem

ganhado força o conceito relacionado a cidades inteligentes, a automação do

processo de trabalho interno visa alcançar diretamente maior agilidade,

produtividade, transparência, redução de custos, maior satisfação do usuário,

segurança jurídica e sustentabilidade ambiental, trazendo ganhos para a

administração municipal, como:

. Libertação do paradigma do papel como

documentos institucionais;

suporte físico para

) a
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. Redução de custos com ínfraestrutura de arquivamento e guarda

de documentos;

. Redução de custos com materiais de expediente e equipamentos;

. Tramitação de processos em tempo real otimizando o prazo com a

movimentação de processos entre as unidades;

. Possibilidade de atuação simultânea de várias unidades, ainda que

distantes fisicamente;

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra

representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão

eficiente e ecologicamente sustentável sobrepõe sobre os serviços públicos.

Sem mais paro o momento, reitero nossos sinceros votos de estima e

apreço.

Respeitosamente,

R fr*.rpJ- | .

Paulo Franklin Lima Oliveira das Chagas
Secretária Municipal de Meio Ambiente


