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OFICIO n. 08/2022 - SEAD 

Palestina do Pará/PA, 16 de Janeiro de 2023. 

Ao Ilmo. Senhor 
ClaCidio Robertino Alves dos Santos 
Prefeito Municipal 
Nesta 

Ilmo. Senhor Prefeito, 

Venho através deste solicitar a V. Exa. abertura de processo licitatório para a 

aquisição material gráfico para atender as demandas das Secretarias, Fundos 

Municipais e Prefeitura de Palestina do Para/PA. 

A presente licitação visa a repor e manter o estoque de material gráfico, tendo 

em vista a necessidade de confecção de material gráfico a serem realizados pela 

Prefeitura e demais Secretarias, e para atendimentos das demandas dos setores 

com relação a papel timbrado institucional, formulários específicos e padronizados 

por cada tipo de atendimento dentro das unidades de Saúde, capas de processos e 

outros matérias essenciais, faz-se necessária à contratação de empresa 

especializada na confecção deste tipo de material. 

Assim, a execução dos serviços gráficos se justifica visando atender os 

objetivos e demandas da Prefeitura e demais secretarias que, além de fundamental 

importância, permite maior transparência e visibilidade das ações e trabalhos 

realizados pela Prefeitura e demais Secretarias. 

Tendo em vista que a Prefeitura não possui maquinários para produção dos 

materiais solicitados em grande escala, nem na qualidade requerida, principalmente 

os itens agrupados nos lotes ll e Ill que necessitam de equipamentos específicos é 

de extrema relevância a contratação de empresa para a produção externa. Os 

serviços a serem contratado (confecção de material gráfico impressos e confecção 

de camisas e uniformes) serão utilizados para divulgação dos eventos a serem 
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Atenciosamente, 
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realizados pela Prefeitura e secretarias e para atendimentos as atividades diárias de 

atendimento aos pacientes, alunos e cidadãos em geral que procuram os serviços 

prestados pela administração municipal. 

A realização do referido certame e, consequentemente, a possível 

contratação do objeto pretendido, visam atender ao principio constitucional 

indisponível da satisfação do interesse público, visto que o processo licitatório 

destina a garantir a observância do principio constitucional da isonomia, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios constitucionais e administrativos, a exemplo da legalidade e da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

No que versa sobre os quantitativos constantes no Termo de Referência, em 

anexo a este, estimou-se com base em estudos na elaboração da demanda 

necessária em virtude dos vários prédios públicos que atendem esta municipalidade, 

na qual atendera as unidades: Prefeitura Municipal, Fundo Mun. de Educação, 

Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Meio 

Ambiente e FUNDEB, além dos órgãos vinculados a eles, como Unidades Básicas 

de saúdes e escolas municipais. Ressaltamos que o quantitativo levou em 

consideração o consumo em anos anteriores dos mesmos objetos. 

Na expectativa do deferimento desse importante pleito, apresento em anexo 

TERMO DE REFERENCIA e a descrição do objeto a ser licitado, ficando 

disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

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

RAIMUNDO R• IG U ES MENEZES 
Secretário Municip I de Administração 

Portaria 04/2021-PMPP 
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