
I

E
ú4.

ldritüitlo
do Carajás
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
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Eldorado do Carajás, 29 de julho de 2O22.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100
Eldorado do Carajás/PA
Assunto: Aquisição de veículo administrativo com carroceria aberta.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
veículo administrativo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio
Ambiente. considerando a necessidade de melhoria na estrutura da secretaria
Municipal de Meio Ambiente, objetivando deslocamento de profissionais para
atendimento de nossas demandas urbanas e rurais, com vistas ao fortalecimento
técnico operacional e atendimento a solicitação de denúncias especificas ao setor de
fiscalização, justifica-se a abertura de processo licitatório para aquisição do veículo
utilitário para atendimento dos serviços públicos.

conforme as descrições abaixo.

Atenciosamente,
/l --thrlc ZÀo*.,,i-( t

Paulo Franklin Oliveira das Chagas
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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No DESCRTÇÃO QUANT.

01 vEícuto npo pAssEto unurÁRto coM cARRocERRtA ABERTA DE No
naÍnrrrao 680 LtrRos, zERo KM, ANo/MoDEro 2022, NA coR BRANco,
PRODUZTDO NO BRASTL MOTORTZAçÃO rvrírurua 1.3, poTÊNctA DE NO
ruÍrruo rzo cv, cÂrugro wo uríwrvto DE 05 (ctNco) MARcHAs, Ttpo MANUAT
ou supERroR, coMBUsrívEr FLEX (ÁrcooL,/GAsouNA), AR coNDrctoNADo,
otneçÃo xronÁuLtcA ou supERtoR, vroRo rútRtco,4 poRTAs, cApActDADE
rARA 0s (crNco) LUGARES, RoDAs E pNEUs ARo 16, GARANTTa uÍrutnaa oe
rÁgnrcA oe ol FRÊs) ANos.
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Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
CNPJ: 28.578. 1 60/0001 -31

JUSTTFTCATTVA - AQUTSTÇAO DE VETCULO ADMtNtSTRATTVO COM
CARROCERRIA ABERTA.

Segundo a solicitação do veículo, acima elencado atenderá as necessidades
e deficiências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme se
transcreve resumidamente a seguir. Considerando a necessidade de melhoria na
estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente objetivando deslocamento
de profissionais para atendimento de nossas demandas urbanas e rurais, com
vistas ao fortalecimento técnico operacional e atendimento a solicitação de
denúncias especifica ao setor de fiscalização, justifica-se a abertura de processo
licitatório para aquisição do veículo utilitário para atendimento dos serviços
públicos. Assim a secretaria na realização do proposto certamente surtirá
efeitos positivos, garantindo assim a eficácia no atendimento diário ao público
do nosso município. 2.2. Estando assim presentes os documentos e
justificativas da necessidade da aquisição do veículo, conÍorme o OFíCIO
GAB/SEMMA No 036/2022, de 29 de julho de 2022.

Salientado ainda que essa aquisição se faz de extrema necessidade, em
caráter de urgência, devido a grande demanda do mesmo em virtude de varias
ações desenvolvidas por essa secretaria, que garante a harmonia entre os
recursos naturais e o desenvolvimento econômico, observando ainda a vasta
área territorial do município, e de interesse público essa aquisição, frente os
serviços prestados.

Atenciosamente;

,\
/1:rq6r|JL- \

Paulo Frankilin Oliveira das Chagas
Secretária Municipal de Meio Ambiente
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