
Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230123005

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

06  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Locação de Veículos (Caminhões) para 
Manutenção das Atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia, para qual solicitamos as providências 
necessárias.

O município de Medicilândia tem uma grande extensão territorial onde os acessos são estradas vicinais sem 
pavimentação asfáltica, onde a manutenção deve ocorrer periodicamente para mantê-las em condições de uso. Para
tanto, necessitamos de caminhões truck em quantidade suficiente. O município dispõe em sua frota caminhões truck 
mas não em números suficiente quando da necessidade de abri várias frentes de trabalho para atender as 
demandas em época como safra e temporada de chuvas. Os veículos são necessários para transporte de cascalho, 
terra, pedras, entre outros matérias para a finalidade descrita, podendo ainda até transporta equipamentos que e 
necessidade do caminhão tipo "prancha". Para tal, necessário se faz a contratação de caminhões para suprir as 
tarefas. Justifica-se ainda a contratação, a necessidade do interesse público, para tal si faz necessário a 
contratação dos serviços. Dessa forma o objetivo principal e manter as estradas vicinais e urbanas em perfeitas 
condições de uso para o escoamento dos produtos produzidos pelos agricultores, a trafegabilidade em segurança da 
população que as utilizam.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

042491 CAÇAMBA TRUK TRAÇADA 6X4 48,0000 MÊS 21.500,00
019646 CAMINHÃO PRACHA TRUK TRAÇADO 12,0000 MÊS 24.166,67

Medicilândia, 23 de Janeiro de 2023

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230123004

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

05  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Locação de Veículos (Caminhões) para 
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e da Prefeitura Municipal de 
Medicilândia, para qual solicitamos as providências necessárias.

O município de Medicilândia tem uma grande extensão territorial onde os acessos são estradas vicinais sem 
pavimentação asfáltica, onde a manutenção deve ocorrer periodicamente para mantê-las em condições de uso. Para
tanto, necessitamos de caminhões truck em quantidade suficiente. O município dispõe em sua frota caminhões truck 
mas não em números suficiente quando da necessidade de abri várias frentes de trabalho para atender as 
demandas em época como safra e temporada de chuvas. Os veículos são necessários para transporte de cascalho, 
terra, pedras, entre outros matérias para a finalidade descrita, podendo ainda até transporta equipamentos que e 
necessidade do caminhão tipo "prancha". Para tal, necessário se faz a contratação de caminhões para suprir as 
tarefas. Justifica-se ainda a contratação, a necessidade do interesse público, para tal si faz necessário a 
contratação dos serviços. Dessa forma o objetivo principal e manter as estradas vicinais e urbanas em perfeitas 
condições de uso para o escoamento dos produtos produzidos pelos agricultores, a trafegabilidade em segurança da 
população que as utilizam.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

042492 CAÇAMBA TRUK 6X2 24,0000 MÊS 17.166,67
042493 CAÇAMBA TOCO 4X2 12,0000 MÊS 13.500,00
042494 CAMINHÃO TOCO CARGA SECA 10 TONELADAS 12,0000 MÊS 13.000,00
018213 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE MIM. 3.500 KG 02 12,0000 MÊS 12.500,00

Especificação: A
042495 CAMINHÃO PIPA TRUK 24,0000 MÊS 20.333,33
042496 CAMINHAO PIPA TOCO 12,0000 MÊS 17.166,67

Medicilândia, 23 de Janeiro de 2023

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230123007

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

Governo Municipal de Medicilândia

1Pag.:

ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

09  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16  FUNDEB

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Locação de Veículos 
(Caminhões) para Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, para qual 
solicitamos as providências necessárias.

A aquisição dos serviços de locação de veículos atendera as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o 
cumprimento das atividades pertinentes a secretaria. Lembrando que frequentemente são realizadas visitas essenciais 
nas escolas de zona rural e urbana deste município, além de transporte de merenda às diversas escolas do município 
entre outras funções no que diz respeito ao desempenho regular das atividades da Secretaria Municipal de Educação.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

018213 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE MIM. 3.500 KG 02 12,0000 MÊS 12.500,00

Especificação: A

Medicilândia, 23 de Janeiro de 2023

ILTOMAR CARVALHO DOS SANTOS

RESPONSÁVEL
rpt01



Estado do Pará

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230123006

Prefeitura Municipal de Medicilândia
Governo Municipal de Medicilândia
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ÓRGÃO :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário
(s) a contratação de Empresas para Prestação de Serviços de Locação de Veículos (Caminhões) para 
Manutenção das Atividades da Prefeitura Municipal de Medicilândia, para qual solicitamos as providências 
necessárias.

O município de Medicilândia tem uma grande extensão territorial onde os acessos são estradas vicinais sem 
pavimentação asfáltica, onde a manutenção deve ocorrer periodicamente para mantê-las em condições de uso. Para
tanto, necessitamos de caminhões truck em quantidade suficiente. O município dispõe em sua frota caminhões truck 
mas não em números suficiente quando da necessidade de abri várias frentes de trabalho para atender as 
demandas em época como safra e temporada de chuvas. Os veículos são necessários para transporte de cascalho, 
terra, pedras, entre outros matérias para a finalidade descrita, podendo ainda até transporta equipamentos que e 
necessidade do caminhão tipo "prancha". Para tal, necessário se faz a contratação de caminhões para suprir as 
tarefas. Justifica-se ainda a contratação, a necessidade do interesse público, para tal si faz necessário a 
contratação dos serviços. Dessa forma o objetivo principal e manter as estradas vicinais e urbanas em perfeitas 
condições de uso para o escoamento dos produtos produzidos pelos agricultores, a trafegabilidade em segurança da 
população que as utilizam.

Justificativa : 

Código Quant UnidadeDescrição Vl. Estimado

042497 CAMINHÃO TRUK CARGA SECA 12,0000 MÊS 16.600,00

Medicilândia, 23 de Janeiro de 2023

JÚLIO CÉSAR DO EGITO

RESPONSÁVEL
rpt01
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