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 Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA) 

OFÍCIO Nº 060/2021                                                    Altamira/PA, 03 de agosto de 2021. 

 

AO: 

Sr. RODOLFO RÉGIS NOGUEIRA CABRAL 

Chefe do Setor de Licitação 

 

 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Prezado,, 

   

                Considerando os pedidos realizados das Secretarias, nos quais foram solicitadas as demandas 

dos fundos municipais e prefeitura municipal, tendo em vista que o Município Altamira necessita 

contratar empresa para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

Desinsetização e Sanitização nas instalações públicas do Município de Altamira, para o enfrentamento e 

combate a pandemia pelo COVID-19, objeto deste procedimento com suas respetivas descrições e 

quantitativos nos Pedido de Bens ou Serviços das Secretarias. 

Considerando que a COVID-19 é uma doença causada por um vírus contagioso, e existe um 

grande percentual de pessoas infectados no nosso município, comprovados através do Boletim 

Epidemiológico publicado diariamente.  

Considerando que alguns órgãos públicos estão realizando seus atendimentos normalmente, e 

mesmo seguindo todas as orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde, detectamos que há a 

necessidade de sanitizar estes setores para controlar a proliferação do vírus, e garantir a prevenção da 

população em geral.  

Considerando ainda, que é dever da gestão municipal desenvolver um trabalho de forma 

satisfatória, para atender a população deste Município, por meio de serviços, e outras atividades 

desempenhadas, nas quais se faz necessário a execução do objeto descrito em termo de referência, 

solicito a abertura de procedimento administrativo compatível com quesitos desse objeto. 

 

Deve-se ressaltar que os produtos constantes na presente licitação são extremamente necessários 

para o bom funcionamento desta municipalidade, para as atividades da Administração em Geral, 

SEMAD, SEFIN, GABINETE, PROGER, SEMAT, SEOVI e SEPLAN, SEMED, SEMAGRI e as 

outras secretarias.  

Para tanto, se deem os procedimentos administrativos de praxe, providenciando pesquisa 

preliminar de preços e os demais atos necessários, com vistas à deflagração de procedimento licitatório. 

Sem mais para o momento. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito   
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