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f u CRISTÓ\' 1\0 Rt .. ZERRA Ll~t--\. Secretário Municipal de Mero 

Am Hidn enh r mci licitar a contrataçào 

.rnprcva para Locação de Veículos. Tal solicitação, tem em vista, ;..1 

territorial com diversas vicinais e ramificações. o que 
rande quantidade de veículos para poder fazer 

cssárias, os veículos atenderá ainda as necessidades desta 
Secretaria no dia a dia. Os veículos servirão para transporte de servidorc 
cm serviço de monitoramento ambiental, realizar as verificações cm campo 
dos focos de desmatamento ilegal dentre outras atividades voltadas a 
preservação ambiental do Município. 

ntrataçâo busca o desenvolvimento continuo e proporcional entre as 
regiões do Município, proporcionando melhorias nas atividades a serem 
realizadas. Um ponto a se destacar é que os veículos próprios da 

• SEMMARH como: Caminhonetes e motos, não são suficientes para 
umprir as obrigações desta Secretaria, dessa forma visando em garantir o 

principio da continuidade dos serviços exercidos pela mesma, 
possibilitando condições adequadas para o melhor desenvolvimento das 
atividades, as quais dependem do uso de veículos . 

. ;ama Maria das Barreiras - PA. 02 de Março de 2021 

Atenciosamente 

CRISTOVÃO BEZERRA Lll\'1A 
ecrctaria/F undo Municipal de Meio Ambiente e Recursos H idrico 
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JUSTIFICATIVA 

Asvunto: Locação de Veículos 

Eu. VICENTE LEAL FILHO, Secretário Municipal de Administração, com base nos 
novos serviços e atividades e os rotineiros, faz com que o quantitativo de veículos 
pertencente a esta Secretaria, não suporte as demandas da referida, sendo 
necessário o acréscimo de outros veículos, para a realização de suas tarefas 
precípuas no atendimento aos deslocamentos para capital e interior do Município, 
dentre os seus vários distritos, sendo que as distâncias existentes entres as 
localidades, são muito grandes, e, é, nesse intuito, de melhorar significativamente a 
qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas. 

Esta Secretaria dentro da sua função de planejamento e atividades, contempla 
tarefas diversas, de complexidade variada, e visa atender às demandas das 
unidades administrativas a ela vinculadas e o assessoramento e assistência ao 

Chefe do Poder Executivo. 

Considerando ainda, que esta Secretaria não dispõe de frota de veículos suficientes 
para a execução dos referidos serviços, justifica a necessidade de contratação do 

bem. 

Santa Maria das Barreiras - PA, 02 de Março de 2021. 

Atenciosamente, 

VICENTE LEAL FILHO 
Secretaria Municipal de administração 
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< ,t:L RIA COST 
:::l 7..óÇ,d< trtbutaria e gestão nnancetra do '-1un1cirio J·· 

B2rn:Írd.> PA. solicito a contratação de 
<l na locação de , eiculos, para real izaçâo das ati vidade 

de\ta Secretaria, Levando em consideração. que junr 
funciona o Setor de Tributos. responsável pela arrecadação 
unícipio. local por onde entra a maior parte dos recursos 

a Administração, sendo assim solicito a locação, tendo com 
;J as necessidades de transporte e locomoção de servidores para 

-rv icos neste ám bito. 

·· cas Barreiras - PA. 02 de Março de 2021. 

Atenciosamente, 

NGELA MARIA COSTA CARVALHO 
Secretaria Municipal de Finanças 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

GABINETE DO PREFEITO 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Locação de Veículos 

Eu, ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO, 
justifico, que a contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de veículos é de grande importância para o bom desenvolvimento 
das atividades que necessitam da utilização de veículos, tais como: 
deslocamento dos servidores em serviços, visando garantir o princípio da 
continuidade dos serviços, possibilitando condições de logística adequadas 
para o desenvolvimento de suas atividades com maior eficiência e rapidez, 
as quais dependem diretamente do uso de veículos. Além de fiscalizar o 
andamento de obras e os progressos de todo o território de Santa Maria das 
Barreiras - PA, para um crescimento econômico, cultural e social, bem 
como, a busca de mais recursos para o desenvolvimento do Município. 

Santa Maria das Barreiras - P A, 02 de Março de 2021. 

Atenciosamente, 

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO 
Prefeito 
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das vicinais e rarni licacôcs cm 
veículos requeridos irá dá xuportc ü 

m finalidade de supr ir todas a 

( ·on"iJL·r:.rndc) que esta Secretaria não possui uma frota de veicules cm 
aru idadc-, su fie ientcs para a execução das referidas atividades. A 

~ facilitará o acesso de servidores da Educação cm 
re uruoes. treinamentos e aperfeiçoamento do conhecimento em outras 
localidades. Permitirá locomoção de Coordenadores, Diretores em busca d 

nais. 

. ,~11 B 

Atenciosarnerue. 

JOS[ CARLOS ABR[l1 DA SILVA 
Secretaria Municipal de Educac: 
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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Locação de Veículos 

Eu, V ANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA, Secretário de Saúde, deste 
Município, solicito a contratação de empresa especializada na locação de 
veículos para atender a grande demanda do Município de Santa Maria das 
Barreiras - PA, através desta Secretaria. Esta contratação tem a finalidade 
se suprir necessidades básicas de saúde da rede municipal e a todos os 
usuários do S US no que diz respeito a realização de serviços 
administrativos que requer a locomoção de servidores para as mais variadas 
atividades desempenhada nesta Secretaria. Os bens requisitados, pretendem 
ir em busca do bom atendimento a toda população deste extenso 
Município, fazendo parte do plano estratégico da Prefeitura, o 
fortalecimento e melhoria no âmbito da saúde pública municipal. Esta 
contratação proporcionará a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados para a população, suprindo as deficiências identificadas 
neste órgão; aumento de eficiência no reaparelhamento e renovação da 
frota, com enfoque na economicidade . 

Santa Maria das Barreiras - P A, 02 de Março de 2021. 

Atenciosamente, 

V ANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA 
Secretaria Municipal de Saúde 
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ESTADO DO PARÁ 

MUNICiPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. 

JUSTIFICATIVA 

Assunto: Locação de Veículos 

Eu, JAIR DEL SANT, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras 
Patrimoniais, deste Município, venho Justificar a contratação de empresa 
especializada na locação de veículos de passeio e máquinas pesadas. 

' 

Tal solicitação, deve-se, pela crescente expansão de demanda de 
serviços de inspeção, acompanhamento de obras, vistorias, fiscalização 
das empresas terceirizadas e resolução de problemas. O município de 
Santa Maria das Barreiras- PA possui uma grande extensão territorial 
rural com diversas vicinais, na qual dependem muito de constante 
recuperação, manutenção e ampliações para melhor trafegabilidade 
dos usuários, esta contratação objetiva melhorar a limpeza das vias 
públicas na coleta de entulhos e galhos, participará também na 
abertura e limpeza de valas no período das chuvas, atenderá aos 
serviços que serão realizados nas vilas e distritos do Município. Esta 
contratação vai também ao encontro das necessidades dos pequenos, 
médios e grandes agricultores, possibilitando melhorias em suas 
atividades produtivas. 

Santa Maria das Barreiras - P A, 04 de Março de 2021. 

Atenciosamente, 

JAIR DEL SANT 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais. 
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