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DO PARÁ

PREFEITURA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Memo.08212021 — SEMECDEL Goianésia do Pará, 17 de Fevereiro de 2021.
Ao :Gabinete do Prefeito
Sr. Francisco David Leite Rocha
Assunto: Abertura de Processo Licitatório

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e
Lazer, vêm por meio deste solicitar de vossa Excelência a abertura do Processo
Licitatório para empresa, especializada em fcrnecimentb de combustível parcelado,
lubrificantes e derivados de petróleo para o período de um (01) ano.
Informamos a vossa Excelência que a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Desporto e Lazer vem trabalhando para garantir aos nossos discentes ao
acesso necessário às atividades educacionais proposta por esta secretaria devido
ao cenário pandêmico que nos encontramos.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José &Iva da Silva Assunçõo
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ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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Memo n° 195/2021-SEMAS
Goianésia do Pará, 17 de fevereiro de 2021.
PARA SETOR DE LICITAÇÃO
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Vareio Anderson Costa e Souza

•

Assunto: Solicitação Abertura de Processo Licitatório Combustível.

Com os cumprimentos cordiais, a Secretaria Municipal de Assistência Social vem,
através deste, solicitar a realização do Processo de Abertura de Processo Licitatório para o
corrente ano.
O Sistema único de Assistência social - Suas do município de Goianésia do Pará oferta seus
serviços Socioassistenciais de forma contínua e pautado dentro dos princípios da administração
pública e demais legislação vigente afeta a política de Assistência social.
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Nesse contexto, os serviços,programas e projetos ofertados de forma contínua estão previstos
na Política Nacional de Assistência social e Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
Resolução 109 - 2009, com vistas a garantia da oferta dos serviços de forma qualificada e acolhedora.
é que se faz necessário a aquisição de serviço de combustível para assegurar o deslocamento da
equipe técnica, bem como assegurar o bom desenvolvimento das atividades da semas, assegurando
dessa forma o atendimento humanizado e ampliado aos usuários, com vistas a manutenção dos
serviços de proteção social básica especial, bem como o de gestão, para que não haja prejuízo na
oferta dos serviços Socioassistenciais
Dessa forma, o suas será operacionalizado em consonância com a legislação vigente, bem
como estará atuando de forma a reduzir os impactos sociais causados pela desigualdade social.
Atenciosamente,

Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n Co:eRial 68.639-000 - Goianésia do Pará PA.
E-mail: smasgoianesiaehotmail.corn
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Memorando 147/2021

Goianésia do Pará, 17 de fevereiro de 2021.

Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL).
Marcio Anderson Costa e Souza.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório.

Cumprimentando cordialmente, a Secretaria Municipal de Administração vem
através deste, solicitar abertura de Processo Licitatória na modalidade em que melhor se
adequa, para o fornecimento de combustíveis parcelado, lubrificantes e derivados de
petróleo, para atender as demandas desta secretaria e das demais que integram a
administração direta do município de Goianésia do Pará.

Sendo o que temos para o momento, sirvo-me.

Atenciosamente,

-Lazaro Vasco os Soares
Seaetáno Mun. de Administraçáo

Decreto O' 0031202 1
Lazaro Vasconcelos Soares

Secretário Municipal — SEM AD
Decreto n°003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
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SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MEMO: 315/2021 — SEMMA
Goianésia do Pará, 17 de Fevereiro de 2021.

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Ao Excelentíssimo Sr": Francisco David Leite Rocha
Prefeito Municipal de Goianésia do Pará
Assunto: Solicitação de processo licitatório para Combustível, Óleos e Derivados.
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Senhor Prefeito
Após cumprimentá-lo, encaminhamos a Vossa Senhoria a solicitação do processo
licitatório para combustível, óleos e derivados. Uma vez que, a Secretaria é responsável pelo
saneamento urbano com sua frota de caminhões, maquinas roçadeiras entre outros, também
tendo de sua atribuição a fiscalização ambiental de todo território municipal, por vias terrestres e
vias pluviais.
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Atenciosamente,

FLÁVIO NASCIMENTO LIMA
Secretário Municipal — SEMMA
Decreto no 0005/2021 — GP - PMGP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Memorando n.° 0464/2021/SMS
Lm. 17 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor (a) Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Assunto: Solicitação e justificativa de Abertura de Processo Administrativo Licitatório

A Contratação por ser de suma importância em âmbito da esfera pública, que
as atividades dos veículos da saúde que consumirão o combustível, cuja aquisição está sendo
solicitada através deste documento, são atividades públicas indispensáveis, que necessitam de
atendimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde, e o não atendimento poderá ocasionar
prejuízos irreparáveis à população, principalmente no que diz respeito à área da saúde pública,
continuidade no atendimento dos serviços dos programas assistenciais e básicos de Goianésia do
Pará e manutenção dos atendimentos de urgência e emergência.
Em decorrência do processo eleitoral ocorrido em 2020, onde houve a mudança
de gestão em 2021, havendo necessidade de contratações necessárias para dar continuidade aos
andamentos do enfrentamento da Pandemia do Coronavirus.
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância
internacional pela organização mundial de saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-1 9.
Estamos solicitamos a

Vossa

Senhoria

a

Abertura de Processo

Administrativo Licitatório para fornecimento de Combustíveis diversos, óleos lubrificantes
diversos, graxas e gás liquefeito de petróleo para atendimento ao Fundo Municipal de Saúde
nos setores da Vigilância em saúde, hospital municipal, SAMU 192, UBS's, CAPS, Unidade de
Atendimento ao COVID-19, CMS e Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

JOAQUIM JACIBERGU
CIAS URBANO
Secretário Mu ic
a Saúde
Decreto 08/ 1
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