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MEMORANDO N° 07/2023 - SEAD 
Palestina do Pará/PA, 16 de Janeiro de 2023. 

Ao limo. Senhor 
Claúdio Robertino Alves dos Santos 
Prefeito Municipal 
NESTA 

limo. Senhor Prefeito, 

Administração Pública Municipal e atribuida do dever de implementar políticas publicas aos 

Cidadãos existentes no território municipal. Sendo assim, venho através deste solicitar a V.  Ex.  abertura 

de processo licitatório para Contratação de Empresa para Fornecimento de Combustível a ser 

Entregue Através de Requisições de Acordo com as Necessidades da Prefeitura Municipal e dos 

Fundos Municipais de Palestina do Pará/PA. 

Pela necessidade imprescindível de dar continuidade nos serviços essenciais da administração, 

visando manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte as tarefas e ações 

operacionais das atividades desenvolvidas no município. 

Os órgãos/unidades necessitam da aquisição do objeto desta licitação, nesse sentido há 

necessidade de deflagração de processo licitatório para aquisição de combustivel para abastecimento de 

maquinas pesadas, veículos leves e pesados. A demanda decorre da necessidade de manter em 

circulação, considerando que as frotas deverá estar apta para, a qualquer tempo, atender as diversas 

demandas por deslocamento, e com isso, garantir a eficiência e a eficácia na qualidade de prestação de 

serviços públicos à comunidade. 

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

objeto a ser licitado, ficando 6 disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários. 
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