
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

CNPJ: 05.196.563/0001-10  

SETOR DE LICITAÇÕES 
 

Avenida D. Pedro II, nº 38 – CEP: 68.670-000, CNPJ: 05.196.536/0001-10 – Bujaru - Pará 
 

JUSTIFICATIVA 

 

TIPO/MODALIADADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

ORIGEM: PROC.ADM. N° 20200106 – CPL/PMB 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO 

DE 17 KM DE ESTRADA VICINAL E PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE 

MOCAJUBA DO MUNICÍPIO DE BUJARU-PA. 

 

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Bujaru/PA, consoante 

autorização do Exmo. Sr. Prefeito Jorge Sató, vem abrir o presente processo de TOMADA 

DE PREÇOS para a Contratação de empresa de engenharia para complementação de 17 

km de estrada vicinal e para construção de ponte na comunidade Mocajuba do município de 

Bujaru-PA, conforme o estabelecido pelo Projeto Básico e Planilha Orçamentária que passa 

a fazer parte integrante deste processo, independente de transcrição. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O processo licitatório será autuado e julgado com obediência as normas contidas na 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei 147/2011, Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015. 

 

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Sob o óbice das necessidades apontadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, pela Sr. Alexandre Watharu Lima Sató, inquestionável a importância da 

complementação desta vicinal, vislumbra-se melhorar as condições sociais dos moradores 

desta área que atualmente estão enfrentando situações adversas à sua subsistência, diante 

de problemas que envolvem a falta e/ou precariedade de estradas vicinais, com isto, será 
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possível também, melhorar o acesso dessas comunidades com a sede do município de 

Bujaru e interligará também a Sede do Município com a Rodovia PA 483 – Alça Viária. 

Neste contexto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, por meio de sua 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, sensível a essa realidade, tem buscado 

minimizar os problemas, tentando estender, de forma mais abrangente possível, os 

benefícios sociais ao meio rural. Mas apesar de todos os esforços ainda é notória a falta de 

acessos rodoviários em algumas comunidades ribeirinhas, dificultando o escoamento da 

produção agrícola local e o acesso aos serviços básicos de saúde, educação e infraestrutura. 

Ante a este fato a prefeitura propõe por meio desta a COMPLEMENTAÇÃO DE 17,00 

KM DE ESTRADA VICINAL E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE 

BUJARU/PA, ligando a sede do município com a Alça Viária. Para tanto, houve a solicitação 

a Procuradoria Jurídica de parecer, com o fito de garantir respaldo legal na indicação dos 

procedimentos a serem adotados. 

O principal objetivo social dessas obras é melhorar o acesso dessas comunidades 

com a sede do município de Bujaru e interligar a Sede do Município com a Rodovia PA 483 

– Alça Viária, melhorando as condições sociais dos moradores destas localidades, 

proporcionando melhorias também no atendimento aos serviços básicos de transporte, 

saúde, educação e infraestrutura. 

 

 

Bujaru/PA, 12 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ JUNIOR CUNHA LAMEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CUNHA                             TIAGO LIMA DOS REIS 
         MEMBRO COMUM DA CPL                                            MEMBRO COMUM DA CPL 
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