
 

 

 

 

 

1 Justificativa 

O presente processo licitatório justifica-se; (PMA) pela necessidade de acesso à 

rede mundial de computadores (internet) ser 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, operações como pagamento de 

fornecedores e funcionalismo, divulgação dos atos administrativos de governo, 

prestação de contas junto aos tribunais e as instituição 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; (FME) considerando a 

necessidade de acesso à rede mundial de computadores (internet) ser imprescindível 

para o desenvolvimento das atividades diárias da Secretaria Executiva de Educação 

e escolas da rede de ensino municipal, tendo em vista que há necessidade de 

alimentação de sistema do governo federal em várias áreas, operações como 

pagamento de fornecedores e funcionalismo, divulgação dos atos administrativos, 

prestação de contas junto aos tribunais e as instituição captadoras de recursos, 

comunicação interna e externa com outras instituições. Para prestar um serviço de 

qualidade é necessitado contratar um serviço de internet adequado a demanda de 

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; (FMS) 

considerando a necessidade de acesso à rede mundial de computadores (internet) 

ser imprescindível para o desenvolvimento das atividades diárias da Secretaria de 

Saúde e postos de saúde, tendo em vista que há necessidade de alimentação de 

sistema do governo federal em várias áreas, operações como pagamento de 

fornecedores e funcionalismo, divulgação dos atos administrativos, prestação de 

contas junto aos tribunais e as instituição captadoras de recursos, comunicação 

interna e externa com outras instituições. Para prestar um serviço de qualidade é 

necessitado contratar um serviço de internet adequado a demanda de 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; (SEMA) considerando 

a necessidade de acesso à rede mundial de computadores (internet) ser 

imprescindível para o desenvolvimento das atividades diárias da Secretaria 

Executiva de Meio Ambiente, tendo em vista que há necessidade de alimentação de 

sistema do governo federal em várias áreas, divulgação dos atos administrativos, 

prestação de contas junto aos tribunais e as instituições captadoras de recursos, 

comunicação interna e externa com outras instituições. Para prestar um serviço de 

qualidade é necessitado contratar um serviço de internet adequado a demanda da 

secretaria haja visto que a quantidade de megas para a execução das atividades 

desenvolvimento e os programas a serem alimentados, possibilitando um melhor 

desempenho das suas atividades; (FMAS) considerando a necessidade de acesso à   



 

 

 

 

 

 

rede mundial de computadores (internet) ser imprescindível para o 

desenvolvimento das atividades diárias da Secretaria Executiva de Meio 

Assistência Social, tendo em vista que há necessidade de alimentação de sistema do 

governo federal em várias áreas, divulgação dos atos administrativos, prestação de 

contas junto aos tribunais e as instituições captadoras de recursos, comunicação 

interna e externa com outras instituições. Para prestar um serviço de qualidade é 

necessitado contratar um serviço de internet adequado a demanda da secretaria haja 

visto que a quantidade de megas para a execução das atividades desenvolvimento e 

os programas a serem alimentados, possibilitando um melhor desempenho das suas 

atividades 
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