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ADM:2021/2024

Prefeitura Municipal deCfSao Valerii
Uniao, Trabalho e Prosperidad

Adm : 2021- 20204

DESPACHO EXECUTIVO
CONSIDERANDO a solicitagao da Secretaria de Administragao do Munici'pio de Sao Valerio/TO,
anexada ao presente, visando a aquisigao de computadores do tipo desktop, bem como, outros
materials perifericos diversos de informatica para atender as demandas da Prefeitura e Fundos
Municipals de Sao Valerio/ TO.

Considerando que a aquisigao dos equipamentos e de suma importancia para a continuidade
dos servigos essenciais da secretaria municipal de Administragao da Prefeitura Municipal e
fundos Municipals de Sao Valerio/TO.

Considerando que a aquisigao em comento e consubstanciada na necessidade de modernizar
as ferramentas de trabalho para o desenvolvimento das atividades administrativas e tecnicas de
todas as atividades que visam a estruturagao voltadas a elaboragao dos projetos a serem
desenvolvidas pela Secretaria de Administragao e fundos municipals.
Considerando a aquisigao de equipamentos permanentes e suprimentos de informatica tern
como suprir as necessidades e agilizar os trabalhos infernos da Secretaria Municipal de
Administragao e fundos municipais em impressoes e escaneamentos em diversos documentos
pertinentes a rotina dos servidores.

Considerando mais, que os custos do conteudo solicitado demonstram tornar-se necessario a
realizagao do procedimento licitatorio, nos termos de Lei N° 10. 520/2002 e n° 8.666, de 21 de
junho de 1993;

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a licifagao, na forma de PREGAO
ELETRONICO, sob o sistema Registro de Pregos, com o fim de atender a solicitagao efetuada, a
qual defiro.

Cumpra-se na forma recomendada.

Sao Valerio/TO, aos 10 dias do mes de setembro de 2021.
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