MELGAÇO

Secretaria de
Educação

Memorando nº 015/2022-SEMED-PMM
Melgaço/PA, 18 de abril de 2022
De:

EDER VAZ FERREIRA
Secretário Municipal de Educação

Para:

JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Exmº Senhor Prefeito,
CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal é o responsável por propiciar
ambientes agradáveis aos servidores e usuários dos serviços públicos, por intermédio dos Fundos,
Secretarias, Departamentos, Repartições Públicas e demais autarquias;
CONSIDERANDO que o Município, entretanto, não dispõe de estrutura física
suficiente para abrigar todas essas instalações, sendo, inclusive, essa a realidade do(a) locação
de um imóvel para servi de sala de aula- anexo da escola PALMIRA BARBOSA, zona rural do
município;
Manifesto a necessidade de abertura de um processo licitatório para locação de
um imóvel para servi de sala de aula- anexo da escola Palmira Barbosa, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Melgaço/PA.
Quanto às demais especificações como: a definição clara e precisa do objeto, a
existência da necessidade administrativa da contratação, a especificação das condições e prazos,
inclusive de entrega do objeto da aquisição ou da prestação dos serviços e de pagamento, estão
delineadas no Termo de Referência, em anexo.
Sem mais para o momento e desde já grato pela atenção, aproveitamos o ensejo
para renovar os mais elevados protestos de estima e consideração.
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