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Sucupira do Riachão (MA), 09 de maio de 2022.

A Sua Excelência Senhor
WALTERTINS RODRIGUE§ DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Dirijo-me, respeitosamente, à presença de vossa Excelência, para solicitar
AUToRIzAçÃo à comissão permanente de Licitação para efetuar os procedimentos
necessários à

em conformidade com
especificações em anexo.

Este pedido tem a finalidade de urgente necessidade pois os veícuros das
secretarias têm deslocamento para o outro estado vizinho a serviço, deüdo o posto de
combustível licitado ser na cidade de sucupira, não tendo em outra cidade o apoio ao
abastecimento quando necessário.

certo da aquiescência e compreensão de vossa Excelência para com o exposto
acolho do ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Klévia Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de Administração Geral
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Ressaltamos que os veículos da
deslocamentos sâo de significativa

o

IUSTITICATIVA
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adminishação, cabe ressaltar aqui, que muitas vezes esses

Jratale da motivaçâo para aquisiçâo de combustivel, com vista ao atendimento da demanda da
frota de veiculos automotores áas diversas secretarias áo município de sucupiÀ ào niacúo _ Ma,ressaltamos que- é imprescindivel a aquisiçâo_ do objeto para o desempeúo, execução e
manutenção das funções da administração e fiscalizaçâo,-bem io*o, pur" u uiubilizar a prestação
dos serviços públicos nas diversas áreas de atuaçáo, tais como, manutenção dos programas
vinculados a saúde, Assistência social, Educação, dentre outÍos pÍogramas da adminishaçâo
pública.

Ademais, a Prefeitura Municipal de sucupira do Riachão - MA, no sentido de atender suas
necessidades precipuas incorporadas, necessita que a sua estrutura administrativa csteja aaequada
e a sua funcionalidade interna capaz de atender sua missão. Para tanto, no desenvolviriento de seu
misteÍ existe a necessidade da locomoção em carros on.uir, u,nuúan"a-;r;;";;n""- u
administração pública, necessitando para isso de combustível.

Ainda sobre a motivaçâo para realização do fomecimento para aquisiçâo de combustíveis,
ressaltamos quc existe um pregão com a ATA DE REGISTRO or rúçós N" ooúoit os ae
fevereiro de 2021, só que o mesmo não contempla a demanda a" *,nbusii*t p".a 

" 
.ia"a" au

llolilo ou Barão de Grajaú para abastecimentos dos veículos on"i"ir quu 
".taJ" 

ãi.úiça" a"
frgfeinLq, e para não parar os serviços solicitamos que seja feita um .;-ú àir.t ;itque seja
feita a licitação,

Klévia Maria Lima de Sousa
Secretária Municipal de Administração Geral
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