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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Memo. no 039/2019 - SMESJP. 

São João de Pirabas/PA, 20 de Maio de 2019. 

Da: Secretaria Municipal de Educação 

Para: Gabinete do Prefeito 
Att. Antônio Menezes Nascimento das Mercês 

Prezado (a) Senhor, 

A Secretaria Municipal de Educação solicita a abertura de procedimento licitatório 
para Aquisição de Recargas de Botijões de Gás de Cozinha GPL 13 Kg, Agua Mineral 

e Garrafões. 
Tal aquisição se justifica pela necessidade nas escolas e creches municipais, 

haja vista que é feita a merenda escolar para os alunos, na qual e ofertada merenda 
uma vez por turno em redes do Ensino Infantil Pré Escola, Ensino Fundamental, EJA e 
creches. Além dos professores e servidores municipais, mantendo e zelando pela 
qualidade e prestação dos serviços públicos prestados, inclusive a atender aos novos 
preceitos emergidos na relação de fornecimento de serviços entre os Órgãos Públicos 
e os cidadãos, e a necessidade e dever da secretaria municipal de educação em 
garantir aos servidores boas condições de trabalho, proporcionando um ambiente 
organizacional saudável tanto no aspecto social quanto físico, garantindo inclusive 

meios para o aumento de produtividade e eficiência dos serviços. 

Certos de contarmos com a vossa atenção e providência, votos de estima 

consideração e apreço. 

Ribeiro de Sousa 
Secretaria Municipal de Educação 

Av. Plácido Nascimento n° 265, Centro - São João de Pirabas/PA - CEP: 68.719-000 



Atenciosamente, 

£ 
Artur Fernandes de Almêida 

Secretário Municipal de Administração 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Memorando N° 077/2019 

São João de Pirabas, PA, 28 de Maio de 2019 

DE: ARTUR FERNANDES DE ALMEIDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: ANTÔNIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCÊS 
PREFEITO MUNICIPAL 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GPL 13 KG E ÁGUA MINERAL. 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência seja providenciado o devido 

processo administrativo para Aquisição de Gás de Cozinha GPL 13 Kg e Agua Mineral, tudo 

conforme levantamento realizado por esta secretaria expresso no termo de referência em 

anexo. 

A contratação do fornecimento dos materiais visa suprir as necessidades contínua de 

Gás GLP 13kg e água mineral para a Administração Publica, a fim de atender aos seus 

funcionários, conforme o limite de vigência contratual previsto no artigo 57 da Lei 8.666/93, 

sendo considerado como quantidade estimativa o consumo realizado durante os últimos 

meses, estipulado o parcelamento do fornecimento conforme disponibilidade de espaç para 

armazenamento nas instalações da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas. Com  grata 

satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer esclarecimento. 
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Ofício n.°  112/2019 - PMSJP 

São João de Pirabas/PA, 12 de Junho de 2019. 

Da: Secretaria Municipal de Saúde 

Para: Gabinete do Prefeito 

Att.: Antônio Menezes Nascimento das Mercês 

Assunto: Abertura de Processo. 

Senhor Prefeito, 

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais 
vem através deste solicitar à V. Sa, a abertura de Processo Administrativo, 
para Aquisição de Recargas de Botijões de Gás de Cozinha GPL 13 Kg, Água 
Mineral e Garrafões de 20 Litros em atendimento a essa secretaria. 

A aquisição se faz indispensável em virtude das necessidades de 
atendimento de serviços básicos nas cantinas e recepções de órgãos públicos 
municipais, bem como no atendimento das necessidades básicas nas unidades 
e postos de Saúde e no Hospital Municipal que trabalhamos com profissionais 
plantonistas em sua maioria em regime de plantão 24hs, além dos pacientes 
que se encontram em observação no qual não podemos estimar a quantidade, 
pois se trata de demanda espontânea. 

Na certeza que nosso pedido terá atenção especial de Vossa 
Excelência, antecipamos agradecimentos e enviamos protestos de 
consideração e apreço. 

Júlio Eliton Lim- Guimarães 

Secretario Municipal de Saúde 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS 

Memorando N° 11 1/201 9-SEMTEPS/PMSJP. 

São João de Pirabas-Pá, 18 de junho de 2019. 

De: Andreza Santos Colares 
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS 

Para: Antônio Menezes Nascimento das Mercês. 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Ao cumprimenta-lo, venho solicita a vossa excelência que seja providenciado a 
Aquisição de Recargas de Botijões de Gás de Cozinha GPL 13 Kg e Agua Mineral. 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho possuem unidades 
socioassistenciais que oferecem diversos projetos/ações que objetivam, provê os 
mínimos sociais necessários, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas, 
por meio dos serviços de proteção social especial, proteção social básica e serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos, dentre os quais, destacam-se: 

O Centro de Referência da Assistência Social - ORAS possui como princípio da 
ação a participação das famílias, seu foco de intervenção é o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários de situação de risco social, tendo como público-alvo famílias 
em situação de vulnerabilidade social. Seu objetivo é prevenir a ocorrência de situações 
de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio de desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e 
da ampliação do acesso ao direito de cidadania. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Projeto Base tem 
por objetivo assistir crianças e adolescentes com idade de 07 a 15 anos e 11 meses de 
ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade e risco social em atendimentos 
socioeducativos e sob medida protetiva, bem como busca fortalecer o vinculo familiar e 
escolar por meio de desenvolvimento de capacidade e melhoria da qualidade de vida 
desse público e suas famílias. 

Av. Placito Nascimento, 265-Centro - São João de Pirabas- Pará - cep: 68.719-000- Fone (91) 3449-1190 
E-mail: assistencjasocial .rirabas©gmail.corn 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRÁBAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMTEPS 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS que articula 

os serviços de média complexidade e opera a referência e a contra rreferê n cia com a 

rede de Serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, com as demais 

políticas públicas e demais instituições que compõem o Sistema de Garantias de 
Direitos e movimentos sociais, entre outras. 

Neste sentido, buscando a qualidade no atendimento dos usuários dessas 

unidades, faz-se necessário a aquisição futura de gás de cozinha, GLP, carga de 13 kg 
e do Botijão de Gás e Agua Mineral na finalidade de atender a demanda de consumo de 

gás nas citadas unidades. 

As recargas de gás de cozinha e os vasilhames com carga de 13 kg e a agua 

mineral têm por finalidade manter o bom funcionamento da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Trabalho, bem como aos serviços, programas e projetos que 

são vinculados, visto que o gás é necessário para o preparo de café, o qual é servido 
aos funcionários, beneficiários e visitantes que comparecem nas dependências 

administradas. Ressaltando que os serviços e projetos da SEMTEPS, além de preparar 

o café, também preparam refeições e/ou lanches para atender aos usuários do Sistema 

Único da Assistência Social - SUAS. 

Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 

esclarecimento. 

Atenciosamente, 

JL 	. 
AndrezaSantos Colares 

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS 
Portaria de n° 03/2017-GAB/PMSJP 

Av. Placito Nascimento, 265-Centro - São João de Pirabas- Pará - cep: 68.719-000- Fone (91) 3449-1190 
E-mail: assistenciasociaI.pirabasgmaiI.com   
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