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Ofício nº 030/2022 – GAB 

Tracuateua – PA, em 06 de abril de 2022. 

 

A Exma. 

MARIA NILMA SILVA DE LIMA 

Prefeito Municipal de Moju 

Ou aquém interessa da Desta. 

 

 

Senhora Prefeita, 

 

Com fulcro no art. 22, § 1º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas 
alterações posteriores, consulto a Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de 
Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 202112010023-PE/SRP/CPL/PMM, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Moju. 
 A referida adesão visa à utilização dos objetos ora licitados, por esta Prefeitura 
Municipal de Moju. Temos o interesse de adquirir desta ata de Registro de Preço nº 
004/2022. Nosso interesse aos Lotes: 01, 03, 04, 06 e 07, para suprir a necessidades da 
Secretaria Municipal de Cultura de nosso Município, junto à licitante vencedora do certame. 

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o Ofício de 
Autorização por parte da PMM e da empresa vencedora dos lotes supracitados do processo 
licitatório, bem como a cópias:  

 
1. Edital e Termo de Referência; 
2. Publicação do Aviso de Licitação;  
3. Ata de Realização; 
4. Adjudicação; 
5. Homologação; 
6. Publicação da Homologação; 
7. Ata de Registro de Preço; 
8. Publicação do extrato de Ata de Registro de Preço; 

 
Ciente ao atendimento elevamos nossos votos de estimas e apreço. Para qualquer 

necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail: 
cpltracuateua2021@gamil.com 

 

Atenciosamente, 
 

José Braulio da Costa 
Prefeito Municipal de Tracuateua 
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I- APRESENTAÇÃO 
 

Considerando a importância que a classe trabalhadora do Município representa para 

o Poder Público Municipal, compreendemos que o 1º DE MAIO, denominado DIA DO 

TRABALHADOR, não poderia deixar de ser comemorado com um Dia de Lazer, onde várias 

modalidades esportivas acontecem simultaneamente, no intuito de tornar este dia o quanto 

mais agradável e prazeroso ao nosso trabalhador Tracuateuense. 

Neste espírito de reconhecimento e comprometimento, é que a Prefeitura Municipal de 

Tracuateua e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, juntamente com as demais 

Secretarias Municipais, idealizam o PROJETO DO FESTIVAL DO TRABALHADOR, que neste 

ano de 2022, lança sua 22ª Edição e que além das atividades esportivas, compõe a 

programação com Show Musicai, sempre no intuito de reconhecer e comemorar essa data tão 

importante do nosso calendário. 

 
II – JUSTIFICATIVA 
 

Com esta programação alusiva ao “Dia do Trabalhador” comemorada em 1º de maio, 

é oferecida a oportunidade não somente de lazer, mas acima de tudo, possibilita estreitar os 

laços fraternos e de cooperação mútua entre os trabalhadores, e visitantes, pois ao longo dos 

anos de sua realização atrai visitantes que vem prestigiar o referido evento. 

Desta forma, a SETEC (Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura), PMT 

(Prefeitura Municipal de Tracuateua) e demais Secretarias Municipais, realizam o Projeto 

“Festival do Trabalhador” em homenagem a todos os que trabalham em prol do crescimento e 

desenvolvimento do município, através da execução de atividades profissionais das mais 

variadas categorias e níveis hierárquicos. 

 
III – OBJETIVO GERAL 
 

➢ Reconhecer a importância e otimizar a interação através da confraternização entre 
todos os trabalhadores do município de Tracuateua. 

 
IV – OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

➢ Promover a prática esportiva como fator de congregação social dos trabalhadores e 

população; 

➢ Promover o espírito de companheirismo entre os trabalhadores do município.  
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➢ Realizar competições esportivas em várias modalidades como forma de incentivo as 

práticas esportivas. 

 
V – METAS: 
 

Temos como meta principal do 22º Festival do Trabalhador, realizar: 

➢ Torneio de Futebol de Campo Masculino; 

➢ Torneio de Futebol de campo Feminino; 

➢ Torneio de Futebol de Campo em Vila Fátima  

➢ Torneio de Futebol de Areia em Vila Fátima 

➢ Torneio de Dominó; 

➢ Torneio de Xadrez; 

➢ Torneio de Voleibol de trio; 

➢ Torneio de Travinha; 

➢ Cavalhada; 

➢ Show musical. 

 
VI – METODOLOGIA: 
 

A programação alusiva ao “Dia do Trabalhador” será realizada dia 30 de abril com Torneio de 

Futebol masculino e Feminino em vila Fatima. E no dia 1º de Maio continuação das 

programações na área da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

– SEMADE (antiga EMBRAPA). 

 
VII – PROGRAMAÇÃO: 
(01/05/2022) 

➢ 07:00h – Café da manhã para os trabalhadores (Assistência Social); 

➢ 08:00h – Abertura Oficial; 

➢ 08:00h – Futebol de Campo (Campo da Embrapa); 

➢ 09:00h – Voleibol e Travinha; 

➢ 10:00 h _ Torneio de Dominó; 

➢ 14:00h – Torneio de Xadrez; 

➢ 15:00h – Cavalhada (Embrapa); 

➢ 17:00h – Premiação; 

➢ Show de Aparelhagem 
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José  Braulio da Costa                                                         Luiz Felipe Santos Amaral        
Prefeito Municipal                                                                      Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Cultura 


		2022-04-06T17:05:55-0300
	JOSE BRAULIO DA COSTA:02446081215


		2022-04-06T17:56:17-0300
	JOSE BRAULIO DA COSTA:02446081215




