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Oficio n° 48/2022/SMS/PMB 

Bujaru/PA, 30 de Maio de 2022 

Uustríssima Senhora 

MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 

Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA. 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Bujaru. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa Senhoria, 

que viabilize procedimento administrativo licitatório para contratação de empresa especializada no 

fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

saúde de. 

Tal solicitação, justifica-se a contratação por ser de suma importância para a 

administração pública, para realização de diversas atividades essenciais que necessitam 

de Combustíveis e Derivados de Petróleo, cuja aquisição está sendo solicitada. 

A aquisição pretendida irá atender as atividades essenciais, que necessitam 

de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não atendimento poderá 

ocasionar prejuízos irreparáveis à população. 

No caso específico da Secretaria Municipal de Saúde, a aquisição se faz 

necessário para o deslocamento dos técnicos, coleta de lixo doméstico e entulhos, e 
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demais serviços de limpeza pública, infraestrutura, limpeza de bueiros e terraplenagem, 

dependem do objeto a ser licitado devido à necessidade diária. 

Deve-se ressaltar que os insumos solicitados (gasolina e diesel) são extremamente 

necessários para o bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e manutenção das 

atividades-fim desta municipalidade. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total consideração e 

respeito. 

Atenciosamente, 

Secretário de saúde da Prefeitura de Bujaru/Pa. 

Av. Dom Pedro 1, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 / e-mail: smsbuiaru@gmmail.com  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

Oficio n° 081/2022/GAB/PMB 
Bujaru/PA, 31 de maio de 2022 

Ilustríssima Senhora 
MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA. 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bujaru e Secretarias correlatas. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa 

Senhoria, que viabilize procedimento administrativo licitatório para contratação de 

empresa especializada no fornecimento de combustível, objetivando atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Bujaru e Secretarias correlatas. 

Tal solicitação, justifica-se a contratação por ser de suma 

importância para a administração pública, para realização de diversas 

atividades essenciais que necessitam de Combustíveis e Derivados de 

Petróleo, cuja aquisição está sendo solicitada. 

A aquisição pretendida irá atender as atividades essenciais, que 

necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não 

atendimento poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à população. 

No caso específico da Prefeitura Municipal, Secretarias 

vinculadas, a aquisição se faz necessário para o deslocamento dos técnicos, 

coleta de lixo doméstico e entulhos, e demais serviços de limpeza pública, 

infraestrutura, limpeza de bueiros e terraplenagem, dependem do objeto a ser 

licitado devido à necessidade diária. 
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Deve-se ressaltar que os insumos solicitados (gasolina e diesel) são 

extremamente necessários para o bom funcionamento e desenvolvimentos das 

atividades e manutenção das atividades-fim desta municipalidade. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total 

consideração e respeito. 

Atiosamente, 

EDENILS 

Chefia de Gabo nicipal de Bujaru/Pa. 
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Ofício n° 033/2022-PM BISEM MAIGAB Bujaru-PA, 31 de maio de 2022. 

Ilustríssima Senhora 
MÁRCIA VALÉRIA SOUZA DE SOUZA TRINDADE 
Secretária de Administração do Município de Bujaru/PA. 

ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEL, OBJETIVANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU E SECRETARIAS CORRELATAS. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente solicitar a Vossa 
Senhoria, que viabilize procedimento administrativo licitatório para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente desta Prefeitura Municipal de Bujaru. 

Tal solicitação, justifica-se a contratação por ser de suma importância 
para a administração pública, para realização de diversas atividades essenciais que 
necessitam de Combustíveis e Derivados de Petróleo, cuja aquisição está sendo 
solicitada. 

A aquisição pretendida irá atender as atividades essenciais, que 
necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não atendimento 
poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à população. 

No caso específico da Secretarias vinculadas, a aquisição se faz 
necessário para o deslocamento dos técnicos, Equipes de fiscalização, Educação 
Ambiental, Controle Ambiental, pode e manutenção de áreas verdes, e demais 
serviços que dependem do objeto a ser licitado devido à necessidade diária. 

Deve-se ressaltar que os insumos solicitados (gasolina e diesel) são 
extremamente necessários para o bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades e 
manutenção das atividades-fim desta municipalidade. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total 
consideração e respeito. 

Atenciosamente, 

PREFEIT 

RECEBIDO EM:LJ2—L— 
R0T0C0LO N°:..__-L_---- 
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Oficio n° 11 6/2022/GAB/SEMEDIPMB 
Bujaru, 31 de maio de 2022. 

À Senhora 
Márcia Valéria Souza de Souza Trindade 
Secretária Municipal de Administração 
68670-000 Bujaru/PA. 

Assunto: Solicitação de procedimento licitatório para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

Senhora Secretária, 

Com as honrarias de estilo, vimos através do presente expediente solicitar a Vossa 
Senhoria que viabilize procedimento administrativo licitatório para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustível, objetivando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

Tal solicitação justifica-se em razão da necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação se locomover por toda a extensão territorial do município para realizar diversas 
atividades essenciais que necessitam de combustíveis e derivados de petróleo, cuja aquisição 
está sendo solicitada, cujo não atendimento poderá ocasionar prejuízos irreparáveis a 
comunidade escolar. 

Deve-se ressaltar que os insumos solicitados (gasolina e diesel) são necessários para o 
bom funcionamento e desenvolvimentos das atividades desta Secretaria e para a manutenção 
das atividades-fim. 

Desde já, agradecemos a atenção prestada e oferecemos nossa total consideração e 
respeito. 

Atenciosamente, 

MILA CECILIA DA 	Assinado de forma digital 

SILVA 	
por MILA CECILIA DA 
SILVA 
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Secretária Municipal de Educação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

Bujaru-PA, 31 de Maio de 2022. 

Ofício n° 75/2022 - SEMTEPS- PMB 

Ao Excelentíssimo Sr. 
Miguel Bernardo da Costa Júnior 
Prefeito Municipal de Bujaru 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando Vossa Excelência, venho através deste, solicitar a autorização para que a 
Comissão de Licitação providencie processo licitatório, objetivando a Aquisição de Combustíveis, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e os Programas 
Socioassistênciais. 

Apresente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento da Frota Municipal dessa 
Secretaria, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação 
deste Município. 

No que versa sobre os quantitativos constantes no Termo de Referência, estimou-se com base 
em estudos na elaboração da demanda necessária em virtude da necessidade das quantidades 
requeridas, obedecendo uma margem de segurança de abastecimento, para evitar o desabastecirnento 
da frota municipal, considerados essenciais para as atividades administrativas. 

Segue anexo, o Termo de Referência no qual especifica detalhadamente o objeto a ser 
fornecido, com o intuito de contratação, estando inclusos ainda, a justificativa, o modo de execução, 
as obrigações da contratada, juntamente com as 03 (três) cotações feita opor esta secretaria. 

Atenciosamente, 

~~IÁ'oa'~s-é ÊWWWJÉ PÁv---a— 
Secretário Municipal de Assistência Social 

RUA D. PEDRO II, 1\12 68, CENTRO - CEP: 68.670-000 / BUJARU - PA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de Combustíveis  visando atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Administração e Finanças, e das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, 
Trabalho e Promoção Social e Meio Ambiente, conforme especificações e 
quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a Contratação por ser de suma importância para a administração 
pública, para realização de diversas atividades essenciais que necessitam de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo, cuja aquisição está sendo solicitada. A 
aquisição pretendida irá atender as atividades essenciais, que necessitam de 
atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não atendimento poderá 
ocasionar prejuízos irreparáveis à população. 

No caso específico da Prefeitura Municipal, Secretarias Vinculadas, a aquisição se 
faz necessário para o deslocamento dos técnicos, coleta de lixo doméstico e 
entulhos, e demais serviços de limpeza pública, infraestrutura, limpeza de bueiros e 
terraplenagem, dependem do objeto a ser licitado devido à necessidade diária. 

No caso específico da Secretaria Municipal de Educação, a aquisição se faz 
necessário para o deslocamento dos técnicos e para o transporte escolar. 

No caso específico da Secretaria Municipal de Saúde, a aquisição se faz necessário 
para deslocamento de pacientes, deslocamento dos técnicos e serviços de vigilância 
em saúde. 

No caso específico da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, a 
aquisição se faz necessário para manter os Serviços Socioassistenciais, na área 
urbana e rural, como Conselho Tutelar, Cadastro Único - Bolsa Família, CRAS, 
CREAS, AEPETI, entre outras. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n°8.666/1993, Lei Complementar 
n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao 
assunto. 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos 
abaixo: 
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. SEMAD SINFRA SEMED SEMTPS SEMMA SAÚDE QUANT. 

1 GASOLINA COMUM LITRO 10.000 110.000 70.000 40.000 2.000 130.000 362.000 
3 ÓLEO DIESEL SiO LITRO 7.000 220.000 200.000 20.000 2.500 80.000 529.500 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de 
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou 
entregues na sede do município; 
5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços de imediato. 
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de 
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, 
das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em 
questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos 
depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 
acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos e/ou serviços com a especificação. 

6. DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos 
produtos/execução dos serviços. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e 
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da contratada, ficando a mesma, ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
7.1- O Prazo de Viqência será de até 12 (doze) meses,  a partir de sua data e 
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. 	A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele 
descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em 
nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 
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8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente 
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERENCIA, a partir da 
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante. 
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação. 
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela 
considerada inconveniente. 
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo 
que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e 
FGTS. 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
8.13. 	Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 
contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços; 
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato,- 
8.16. 

ontrato;
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, 
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo 
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 
por esta atribuição. 
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9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente 
fornecidos pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A disciplina das infrações e sanções adminH rativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela p .vista na L- i Federal n° 8.666/93. 

Márcia Valéria Souz 	Souza Trindade 
Secretária Municip: - dministração 

19L 
:er, .rdo da Costa 

Mila Ceôília da Silva Costa 
Secretária Municipal de Educação 

£& 2b0,à~(é:  

Secretário Municipal de Trabalho e Promoção Social 
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