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Rúbrc 

Memo. n° 225/2019 - SMESJP. 

São João de Pirabas/PA, 02 de Outubro 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 Fornecimento de Combustíveis parcelado, para a frota dos veículos pertencentes 

a essa secretaria. As quantidades médias estimadas foram fixadas tendo por base o 

consumo médio verificado no ano de 2018, conforme quantitativo em anexo. 

A Secretaria e Fundo Municipal de Educação com os combustíveis solicitados 

fará o abastecimento de veículos de apoio a Secretaria de Educação, como: Veículos 

de apoio administrativo, de transporte de merenda escolar, de veículos de transporte 

escolar e etc. 

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

Antônia Andréi 	ibeiro de Sousa 
Secretaria Municipal de Educação 
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Memorando N° 360/2019 

São João de Pirabas, PA, 10 de Outubro de 2019 

DE: ARTUR FERNANDES DE ALMEIDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: ANTÔNIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCÊS 
PREFEITO MUNICIPAL 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA, 
ETANOL E ÓLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO). 

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

processo administrativo para aquisição de combustível, para atender a Prefeitura Municipal, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Administração, tudo 

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

anexo. 

A eminente aquisição faz-se necessária para garantir o pronto atendimento de 

necessidades decorrentes das ações realizadas pela Prefeitura Municipal. 

Para tanto, no desenvolvimento de suas atribuições e bom andamento do expediente, 

deverá haver deslocamentos das diversas equipes e colaboradores, para efetivamente 

desempenharem de suas atividades, sendo, portanto, imperiosa a realização da referida 

contratação supra sob pena de solução de continuidade na prestação dos relevantes serviços 

públicos prestados por parte da Administração. 

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

esclarecimento. 

Atenciosamente, 

Artur Fernandes de Almeida 
Secretário Municipal de Administração 
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Memorando N° 247/2019-SEMTEPS/PMSJP. 

São João de Pirabas-Pá, 17 de Outubro de 2019. 

De: And reza 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 combustível (Etanol, Gasolina, Óleo hidráulico). 

Com uma ampla oferta de serviços públicos por meio da Rede Municipal de 
Assistência Social, cumpre seu cronograma de atividades diárias, tendo como suporte 
prioritário, a sua frota de veículos que atende todos os setores vinculados a esta 
Secretaria principalmente, nos trabalhos de campo com cobertura nas áreas urbana, 
rural, como Conselho Tutelar, Cadastro Único - Bolsa Família, CRAS, CREAS entre 
outros. 

A solicitação se justifica pelo fato desses serviços utilizando o transporte terrestre, 
serem de caráter contínuo no âmbito da assistencial social, garantidos no Sistema Único 
de Assistência Social, se enquadrando, portanto, na categoria de serviços essenciais, 
tendo como usuários as famílias de baixa renda. 

Diante do exposto e dos motivos apresentado acima, solicitamos a aquisição de 
combustível para atender todos os setores vinculados à SEMTEPS e que fazem pare da 
sua Rede Municipal de Assistência Social. Conforme Termo de Referencia em Anexo. 

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

Atenciosamente, 

Wàãd r 4ema Sã n 	L 
s olares 

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS 
Portaria de n° 03/201 7-GAB/PMSJP 

Av. Placito Nascimento, 265-centro - São João de Pirabas- Pará - Cep: 68.719-000- Fone (91) 3449-1190 
E-mail: assistencia social. irabastmal.com  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ofício n.° 192/2019 -SEMUSSJOP 
R 

São João de Pirabas/PA, 22 de Outubro 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 aquisição Combustíveis (Óleo Diesel Comum S-10, Gasolina 

Aditivada, Gasolina Comum e Etanol Hidratado Combustível) para atender os 

veículos desta Secretaria Municipal de Saúde. Conforme quantidade 

especificada no Termo de Referencia. 

Considerando, o artigo 196, 197 da Constituição Federal, ser de 

relevância pública, as ações e serviços de saúde, no sentido de constituir 

medidas seguras à promoção, proteção e recuperação da saúde pública. 

Faz necessário tal Aquisição deste Combustível (Óleo Diesel Comum 5-

10, Gasolina Aditivada, Gasolina Comum e Etanol Hidratado Combustível), 

devido as constantes viagens feitas pela Ambulância transportando Usuários 

para outros centros como na capital do estado que possui uma rede de 

atendimento mais complexa; viagens essas muitas vezes em caráter de 

emergência quando encaminhado para tratamento médico especializado, bem 

como exames especializados que não dispõe o Laboratório desta Unidade 

Mista de Saúde, fazendo-se necessário o deslocamento até a referida cidade, 

bem como a frota de veículos da secretaria que constantemente são feitas 

viagens administrativas do Secretário e Técnicos desta Secretaria. Vale 
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salientar que esses veículos já vem apresentando problemas técnicos 

principalmente na injeção eletrônica devido ao não uso de um combustível 

adequado recomendado pelo fabricante. 

Na certeza que nosso pedido terá atenção especial de Vossa 

Excelência, antecipamos agradecimentos e enviamos protestos de 

consideração e apreço. 

Júlio Eliton L ma Guimarães 

Secretario Municipal de Saúde 
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Memorando. N°. 123/2019 

   

São João de Pirabas/PA, 04 de Dezembro de 2019. 

Ao 
Prefeito Municipal 

Senhor (a), 

Com os cumprimentos de estilo, viemos através desta solicitar a Vossa Senhoria 

aquisição de combustível, óleos hidráulicos e lubrificantes, óleos diesel comum B S-500 e 

Óleo diesel comum S 10, necessária para o abastecimento da frota de veículos desta 

Secretaria para deslocamento dos servidores de suas unidades básicas no cumprimento de 

suas atividades finalísticas e, principalmente para dar suporte ao desempenho das 

atividades que ocorre no município. 

Com o intuito de atender e fazer um bom serviço e considerando ainda à 

necessidade de abastecimento dos veículos utilizados por esta secretaria, visando manter 

o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações 

operacionais, nas atividades desenvolvidas no Município, faz - se necessário à aquisição 

de combustível. Conforme quantidade e descrição dos produtos estabelecidos no Termo de 

Referencia. 

Sem mais para o momento, desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 

íZltf 
.J aflflso n,Mato 
Secretário Municipal de Obra 
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