
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de Curuçá 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 – Curuçá – PA, CEP: 68.750-000 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

 

Oficio n°.     0303/2022/SAÚDE                         

 

Curuçá/PA, 08 de Fevereiro de 2022. 

 

Do Secretaria Municipal de Administração 

 

Para: Jefferson ferreira de Miranda 

Prefeito M unicipal 

 

 

 

Prezado Senhor; 

  

 

Com os cumprimento devidos, sirvo-me do presente para encaminhar em anexo 

a Vossa senhoria, ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO  E LAUDO DO IMOVEL 

DO SR FRANCISCO NORONHA DE OLIVEIRA FILHO proprietário do imóvel para 

Locação destinado a Instalação e Funcionamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE por um período de 12 meses, para atender a necessidade da 

Prefeitura Municipal de Curuçá. 

Justifica-se a locação: 

Considerando que a Secretaria municipal d Saúde hoje necessita de locar imóvel 

adequado para  instalação e Funcionamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

Considerando que após várias visitas realizadas em imóveis localizado no 

Município de Curuçá, com o fito de verificar seu acesso e se as estruturas do meso se 

encontram adequadas, assim como se p preço estava compatível com o mercado local, 

constatou-se que o imóvel  localizado na travessa 07 de Setembro s/n centro , encontra-

se em bom estado de conservação e estrutura ideal, para instalação e Funcionamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, visto que a Prefeitura Municipal 

de Curuçá não dispões de prédio municipal desocupado para sua instalação. 

Considerando a necessidade de locar o prédio a partir de fevereiro em razão do 

espaço adequado para acomodar  o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBG. 

Mediante ao exposto acima, solicito a Vossa senhoria Abertura de Processo para 

a referida contratação. 

Na certeza de contar com a Vossa atenção e colaboração, agradeço 

antecipadamente. 

 

 

Atenciosamente; 

  

Alessandro Miranda de Macedo Martins 

Secretaria Municipal de Administração 
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