
Memorando Ng 003/2021

MICMPA
MINISTERIO P0BLICO DE CONTAS DOS MUNICIplos

DO ESIAD0 I)0 PARA

A Exma, Procuradora Geral do MPCM/PA
Dra. Maria Regina Cunha

\-

Bel6m, 26 de--_

Encaminhamos  a V.Sa.  o  orgamento  da empresa  INTERTON  CO
rede   de   assistencia  t6cnica  autorizada  da  marca  SAMSUNG,  para
servigos  de manutengao  corretiva em uma impressora pertencentes  a
conforme especificagao abaixo:

1.         MultifuncionalsAMSUNGM4070-01Unidade

Lembramos  que  estamos  apresentando  apenas  urn  orgament
natureza   do   servigo,   pois   para   que   pudesse   ser  realizada   a   ava
consequente diagn6stico do problema, foi necessaria a desmontagem
inviabilizando a remontagem para encaminhamento para outra empre
respectiva analise tecnica.

Abaixo  segue  cotagao  realizada  no  dia  19  de  )aneiro  de  2021.
orgamento.

Respeitosamente,

Arthur Braga Chaves
Diretor de Gest5o 0peracional

MPCM/PA

Janeiro de 2021

RCIO  LTDA,  da

prestagao  dos
este  MPCM/PA,

em  fungao  da
agao   t6cnica   e
o equipamento,
a proferir a sua

Anexo,  segue  o

Trav. Magno de Aratjo, 424 -Telegrafo -Bel6m -PA -CEP: 66113-055 -Fone: (91 ) 3323-7400 -E-mail: inp@mpcm.pa.gov.br



MINISTERIO PtlBuC0 DE CONTA§ DOS MUN]Ciplo§

DO ESTADO 00 PARA

Processo n° 4182/2021

Assunto: CONTRATACAO - DISPENSA

Considerando  o  pedido formulado  pelo  Diretor de Gestao  Operacional  e  as

informas6es  constantes  do  processo,  e  com  base  no  art,  24,  11  da  Lei  8.666/93,

declaro   DISPENSADA  a   licita€ao  e  AUTORIZO  a   contratacao  direta   da   empresa

INTERTON COMERCIO LTDA.,  pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais),  para

a presta€ao dos servicos de manutencao corretiva em uma impresora pertencente a

este 6rgao, desde que comprovada a existencia de recursos e dota¢ao orgamentaria

para custear a despesa decorrente.

Nomeio fiscal da contratacao o servidor Ramayana Gaia  Ribeiro.

Ao Controle Interno para atestar a regularidade juridica e fiscal da empresa.

Ap6s,  ao Setor Financeiro  para as providencias cabl'veis,  inclusive ciencia ao

fiscal do contrato.

Belem, 27 de janeiro de 2021
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