
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128, Bairro Centro, CEP: 68.720-000 – Município de Santarém  Novo/PA. 

Fone: (91) 3484 1285  –  CNPJ. nº 05.149.182/0001-80 

 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

A Ilma. Senhora 

LILLIAN WITTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeira do Município de Santarém Novo 

 Nos termos da solicitação feita pela Secretaria Municipal de Administração, 

Orçamento e Finanças, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços e instalação de link de internet para atender as necessidades da 

Prefeitura (Gabinete/Secretarias) e Fundos do Município de Santarém Novo/PA, para o bom 

desenvolvimento desta Prefeitura Municipal e suas diversas secretarias, que são elas:  

 

• Secretaria Municipal de Administração, Orçamentos e Finanças; 

• Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; 

• Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social; 

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

• Secretaria Municipal de Saúde; 

• Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB; 

• Secretaria Municipal de Agricultura; 

• Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

 

Justificando-se a contratação pela necessidade de atender a demanda da Prefeitura 

(gabinete/secretarias) e Fundos do Município de Santarém Novo/PA, pois é exigido da 

maioria dos Gestores o envio de informações ao órgãos de controle, prestação de contas de 

convênios, alimentação de sistemas internos e externos, dentre outros necessidades tais como 

envio e recebimento de e-mails e realização de pesquisas, sendo de suma importância termos 

acesso a esse meio de comunicação tão usado e necessário nas demandas administrativas.  

 

Diante do exposto, no uso de minhas atribuições legais e constitucionais, como também 

nas disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas 

pela Lei nº. 8.883/94, AUTORIZA a Sra. Pregoeira do Município a proceder à abertura, 

autuação e realização do processo licitatório que visa a contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços e instalação de link de internet para atender as necessidades da 

Prefeitura (Gabinete/Secretarias) e Fundos do Município de Santarém Novo/PA. 

 

         Após os procedimentos necessários remetam-se o processo licitatório à Procuradoria 

do Município para as providências cabíveis. 
 

 Santarém Novo – PA,  09 de outubro de 2018. 
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PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO 

Prefeito Municipal 
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