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OFÍCIO Nº 315/2022                                                                                   Altamira/PA, 14 de março de 2022.                       

A: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A/C FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES 

 

NESTA 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Prezada, 

 Ao cumprimenta-lo, vimos solicitar que vosso setor realize o Processo Licitatório para Locação de 

Veículos - Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município 

de Altamira, constante no Termo de referência, em anexo e em conformidade com a justificativa abaixo 

especificado: 

               JUSTIFICATIVA  

         A contratação de empresa especializada para locação de veículos, tem como objetivo suprir as demandas 

de serviços no que concerne à crescente demanda de se fazer reparos na infraestrutura das unidades escolares, 

o qual necessita está utilizando os veículos para deslocamento dos matérias e servidores. O qual serão 

específicos e exclusivos para esses fins. Tendo como objetivo principal o apoio logístico para que as equipes 

de Infra estrutura possam realizar a manutenções e pequenos reparos nas mais de 74 unidades escolares 

municipais, localizadas na zona urbana e zona rural deste município, atendendo assim com assiduidade, e 

deslocamento dos servidores e materiais e trafegar em rodovias e/ou estradas de acordo com a demanda do 

Fundo Municipal de educação. 

   Considerando que a execução dos serviços acima mencionados é uma ação de suma 

importância, haja vista a necessidade de executar com qualidade os serviços de manutenção da infra estrutura 

das unidades escolares. Considerando que os veículos-máquinas pesadas objeto deste termo são imprescindíveis 

para o bom funcionamento das atividades desta secretaria, no desenvolvimento das atividades fins, haja vista 

que a SEMED não disponibiliza de veículos-máquinas pesadas suficientes para executar toda a demanda de 

serviços necessários, no entanto temos a necessidade de locarmos os referidos veículos para realizarmos nossa 

meta de manter as unidades de ensino em bom estado, onde proporcionaremos uma melhor qualidade de vida 

dos alunos e funcionários da rede pública de Educação e Altamira, assim contribuindo para que os mesmos 

tenham um ensino e aprendizagem de qualidade. 

CORDIALMENTE, 

 

MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Secretário Municipal de Educação de Altamira 
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