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MEMORANDO n. 023/2022 - SEAD 

 

Palestina do Pará/PA, 16 de Agosto de 2022. 

 

Ao Ilmo. Senhor  

Claudio Robertino Alves dos Santos 

Prefeito de Palestina do Pará 

Nesta 

 

 Ilmo. Senhor Prefeito, 

 

Venho através deste solicitar a V. Sª. uma nova abertura de processo licitatório para 

aquisição de um veiculo PICK UP, cabine dupla, Flex – Aut. ZERO KM, BRANCA, para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Palestina do Pará/PA. 

O município de Palestina do Pará tem procurado cumprir da melhor maneira possível 

com suas obrigações prestando materiais a sociedade com a maior qualidade possível, 

atendendo cada pessoa que necessita de materiais/e ou serviços para manter o compromisso 

com o povo e com as leis o Gestor municipal decide adquirir os objetos do presente certame 

para serem utilizados nas necessidades da Prefeitura e seus órgãos para não haver prejuízos 

com a as pessoas que necessitarem de materiais/serviços da Câmera Municipal. 

A aquisição é justificada, faz-se necessária para atender as necessidades de locomoção 

dos vereadores em suas funções parlamentares, para o atendimento a população de forma ágil. 

O veiculo fica a disposição dos vereadores no exercício de suas funções, em vista o grande 

numero de viajem na qual tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e, devido à 

distribuição geográfica das comunidades rurais, bem como o transporte de materiais diversos 

para atender a população palestinense, na qual é necessária a aquisição de um veículo. 

Na expectativa do deferimento desse importante pleito, apresento, em anexo, a 

descrição do objeto a ser licitado, ficando à disposição de V.Sª. para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários.  

 Segue em anexo TERMO DE REFERÊNCIA. 

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

 

 Atenciosamente, 

 

________________________ 

Raimundo Rodrigues Menezes 

Sec. Mun. de Administração 


