
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO

Oficio n' 89 I 2022|PMEC ISEMAD
RUERICA

Eldorado do Carajás-PA, 26 de outubro de 2022.

A Ilustríssima Senhora
Iara Braga Miranda
Prefeita Municipal
Eldorado do Carajás - PA

Assunto: solicitação de contraÍação/locação de sistema de RH.

Sirvo -me do presente para inforrnar oa necessidade da contratação de

empresa especializada para prestação de Serv'iços Técnicos Profissionais de

Locação e Manutenção de Software para Gestão da Folha de Pagamento, Controle
de Pessoal e Portal do Servidor.

A presente contratação dá-se pela necessidade do suporte, para otimizar a

máquina pública, e manter os registros dos atos e dados administrativos de todos os

servidores facilitando e tornando ágil o trabalho d. r gestor de Recursos Humanos,

Que reúne todos os processos fundamentais da área de Recursos Humanos e folha

de pagamento, que gera todos os requisitos pedido pelo tribunal de contas sobre a

transparência com os gastos pessoais que se comunica com o portal do Município.
Diante disso, solicito V. Senhoria autor:.zação para que se proceda com a

abertura de Procedimento do Admini
Sem mais para o momento.

strativo Licitação

Fabio dos S Leal
Secretário de Administração

Port. 557/2021
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO

OFICIO N' 7 6 I 2022 IPII'IÍEC I SEMAD

Eldorado do Carajás-PA, 26 de outubro de 2022.

Assunto: solicitação de pesquisa de preços

Diante da necessidade da contratação de empresa especializada para

prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Locação e Manutenção de

Software para Gestão da Folha de Pagamento, Controle de Pessoal e Portal do

Servidor, solicito deste Departamento de Compras pesquisa de preço relacionadas

ao Objeto em questão, em seguida elaborar fermo de Referência e Mapa

Comparativo para fins de identificação do custo :stimado de compra/ locação clo

objeto.

Sem mais para o momento.

Fabio dos S Leal
Secretário de Administração

Port. 55712021
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