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DESPACHO EXECUTIVO

Considerando a solicitagao da Secretaria de Administragao, anexada ao presente, visando
necessidade de Contratagao de servigos de informatica, compreendendo a manutengao de
equipamentos e de rede, bem como sistemas operacionais para a Prefeitura Municipal de Sao Valerio,

no periodo de janeiro a outubro de 2021.

Considerando que este orgao nao dispoe de servidor qualificado para desenvolver os
reparos/manutengao e upgrades dos equipamentos de informatica e rede.

Considerando que este orgao necessita de manter em pleno funcionamento e sem riscos de
paralisagoes os sistemas operacionais.

Considerando ainda, que os servigos tecnicos de informatica permitira o cumprimento dos limites de
tempo medio de atendimento, de forma a apoiar, tempestivamente, os processos, atividades e
servigos executados por estes.

Considerando que com uma ampla rede de servigos que exigem rapidez, tern sido impensavel
executor agoes sem o suporte das tecnologias de informagao. Com a insergao das tecnologias de
informagao e comunicagao no cotidiano, o trabalho toma-se mais vantajoso e eficaz, facilitando e
melhorando a qualidade dos atendimentos.

Considerando que o Art. 24, II da lei Especial n. 8.666/93, preve dispensa de licitagao para servigos e
compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23, do
mesmo diploma legal, atualizado pelo Decreto n. 9412/2018.

DETERMINO, atraves do presente ato que seja realizada a contratagao, na forma direta, observando
todos os requisitos especiais da Lei n. 8.666/93, uma vez, o valor total da despesa nao superar o
estabelecido do dispositivo legal acima asseverado.

Cumpra-se na forma recomendada.

SAO VALERIO, aos 13 dias do mes de Janeiro de 2021.
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