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Bujaru/PA, l'de março de 2022. 

À Senhora 
Márcia Valéria Souza de Souza Trindade 
Secretária Municipal de Administração 
68670-000 Bujaru/PA 

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa 

para reforma de 29 (vinte e nove) pontes de madeira, no município de Bujaru/PA. 

Prezada Secretária, 

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, visando oferecer melhor 
acesso rodoviário em algumas comunidades do município de Bujaru, que ainda sofrem com as 
dificuldades de escoamento da produção agrícola local e também ao acesso aos serviços 
básicos de saúde, educação e infraestrutura, vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a 
adoção de providências para abertura de processo licitatório na modalidade cabível, com 
fundamento na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, objetivando a contratação de empresa para 
reforma de 29 (vinte e nove) pontes de madeira, localizadas na Zona Rural do município. 

A contratação justifica-se pela necessidade de melhorar as condições sociais 

dos moradores desta região que atualmente estão enfrentando situações adversas à sua 

subsistência, diante de problemas que envolvem a falta e/ou precariedade de acesso a sede do 

município, com isto, será possível também, melhorar o acesso dessas comunidades com a 

sede do município de Bujaru e interligará também a Sede do Município com a Rodovia Perna 

Leste e Rodovia PA 483 - Alça Viária. 
Na certeza de seu apoio e comprometimento com o progresso do nosso 

município, renovamos nossos votos de apreço e consideração e nos colocamos a disposição 

para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

MIGU.. : ERNARD i DA COSTA 
Se 	ária Municipal de Infraestrutura 
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