
Ofício Nº 134/2022 – GAB - SEMAS

A
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Assunto: Solicitação de elaboração de processo
            

Através deste documento a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio
de sua secretária, vem unificar e formalizar a exposição da necessidade da aquisição de
peixes  para realização de entregas  no período da  semana  santa,  a  fim de atender  e
garantir as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que são
atendidas pelos programas/serviços da secretaria de Assistência Social comemorem este
dia.

Abaixo segue planilha tendo descritivos e quantitativos expostos, visando assim
atendimento ao princípio de Celeridade e Economicidade,  e dessa forma deverá ser
dado seguimento  no processo  administrativo  para  elaboração  de  processo  a  fim da
garantia desse atendimento.

Pedimos  que  seja  realizado  no  menor  tempo  hábil  possível  a  fim  de  dar
andamento aos trabalhos diversos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Desde já  estamos à disposição para maiores  esclarecimentos a fim de que dê
agilidade ao andamento deste processo.

São Miguel do Guamá/PA, 04  de abril de 2022.

_____________________________________________
ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE FILHO

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 002/2021 



1 – DAS JUSTIFICATIVAS

1.1. Considerando que todos os anos, a Secretaria Municipal Assistência Social realiza levanta-

mento das famílias de baixa renda que são atendidas pelos serviços/programas, viabilizando, des-

ta forma, a realização de entrega de peixes no período da santa promovendo assim um melhor

atendimento as munícipes de São Miguel do Guamá da zona urbana e rural.

1.2. Tendo em linha de consideração o princípio da economicidade, celeridade e demais princí-

pios aos quais vinculam a administração pública foram unificados os quantitativos das demandas

para serem realizados um único contrato, no entanto com seus quantitativos destintos para cada

dotação conforme Anexo I.

1.3-Atualmente na Secretaria Municipal de Assistência Social possui os seguintes programas/ser-

viços que estão em funcionamento e que realizam acompanhamento:

CRAS PE: End.: Cipriano Mendes Rodrigues, nº 685 – Bairro: Patauateua 

CRAS OD: End.: Vicente Costa, N 536 – Bairro: São Manoel

CREAS: End.: Rua Pio XII, s/n – Bairro: Perpétuo Socorro

CRIANCA FELIZ: End.: Vicente Costa, N 536 – Bairro: São Manoel

3 – DO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DO OBJETO

O quantitativo, a descrição técnica dos produtos/materiais e os valores apurados estão 
descritos no quadro anexo I contendo 1 página.

4- DOTAÇÕES

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social

08 122 0016 2.074 – Manutenção de Beneficio Eventual

         3.3.90.30.00 – Material de Consumo

São Miguel do Guamá/PA,  06 de abril de 2022.

___________________________________________
ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE FILHO

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 002/2021 



ANEXO I

Item Descrição Unidade Quantidade
01 Peixe (Espécie

Tambaqui)
Kg 1500
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