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OFÍCIO N° 263/2022-SEMED 
Bujaru, 10 de novembro de 2022. 

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

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa 
para CONSTRUÇÃO da E.M.E.F. DOM MACEDO COSTA —01 SALA DE AULA. 

Prezada Secretária, 

A Secretaria Municipal de Educação, visando oferecer espaços físicos 
adequados a favorecer a aprendizagem dos alunos do nosso município, bem como promover 
melhor qualidade de ensino e mais conforto a estes vimos por meio deste solicitar a Vossa 
Senhoria a adoção de providências para abertura de processo licitatório na modalidade 
cabível, com fundamento na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, objetivando a contratação de 
empresa para CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. DOM MACEDO COSTA - 01 SALA DE 
AULA, localizada na Comunidade Vilage, espaço rural do município de Bujaru. 

A contratação justifica-se pela necessidade de melhorar o espaço físico da 
escola acima citada, haja vista, que para o prédio não recomenda-se mais reforma, pois o 
mesmo encontra-se danificado por fatores climáticos e por longos anos sem manutenção, onde 
sua estrutura apresentam estágio avançado de comprometimento, oferecendo riscos aos alunos 
e funcionários. 

Aproveitamos, segue em anexo, para encaminhar as documentações de 
engenharia necessárias para o referido processo licitatório. 

Na certeza de seu apoio e comprometimento em prol de uma educação de 
qualidade, renovamos nossos votos de apreço e consideração e nos colocamos a disposição 
para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

MILA CEJiLIA DA SILVA COSTA 
Secretána Municipal de Educação 

Av. Dom Pedro II, 38, Centro E-mail: semedbujaru.pa@gmail.cornTel:  (91) 3746-1366 
CEP: 68670-000 CNPJ: 05.196.563/0001-10 
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OFÍCIO N° 260/2022-SEMED 
Bujaru, 07 de novembro de 2022. 

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

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa 

para CONSTRUÇÃO da E.M.E.F. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 

Prezada Secretária, 

A Secretaria Municipal de Educação, visando oferecer espaços fisicos 
adequados a favorecer a aprendizagem dos alunos do nosso município, bem como promover 
melhor qualidade de ensino e mais conforto a estes vimos por meio deste solicitar a Vossa 
Senhoria a adoção de providências para abertura de processo licitatório na modalidade 
cabível, com fundamento na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, objetivando a contratação de 
empresa para CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, localizada 
na Comunidade PIRABAS, espaço rural do município de Bujaru. 

A contratação justifica-se pela necessidade de melhorar os espaços fisicos da 
escola acima citada, haja vista, que para o prédio não recomenda-se mais reformas, pois o 

mesmo encontra-se danificado por fatores climáticos e por longos anos sem manutenção, onde 

sua estrutura apresenta estágio avançado de comprometimento, oferecendo riscos aos alunos e 
funcionários. 

Aproveitamos, segue em anexo, para encaminhar as documentações de 
engenharia necessárias para o referido processo licitatório. 

Na certeza de seu apoio e comprometimento em prol de uma educação de 

qualidade, renovamos nossos votos de apreço e consideração e nos colocamos a disposição 
para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

MILA CEJILIA DA SILVA COSTA 
Secretária Municipal de Educação 

Av. Dom Pedro II, 38, Centro E-mail: semedbujaru.pa@imaiI.comTe1:  (91) 3746-1366 
CEP: 68670-000  CNP1 05.196.563/0001-10 
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OFÍCIO N° 26212022-SEMED 
Bujaru, 08 de novembro de 2022. 

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

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa 
para CONSTRUÇÃO da E.M.E.F. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO —01 SALA 
DE AULA. 

Prezada Secretária, 

A Secretaria Municipal de Educação, visando oferecer espaços físicos 
adequados a favorecer a aprendizagem dos alunos do nosso município, bem como promover 
melhor qualidade de ensino e mais conforto a estes vimos por meio deste solicitar a Vossa 
Senhoria a adoção de providências para abertura de processo licitatório na modalidade 
cabível, com fundamento na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, objetivando a contratação de 
empresa para CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DA CONCE1ÇAO - 01 
SALA DE AULA, localizada na Comunidade TRAQUATEUA, espaço rural do município de 
Bujaru. 

A contratação justifica-se pela necessidade de melhorar o espaço físico da 
escola acima citada, haja vista, que para o prédio não recomenda-se mais reforma, pois o 
mesmo encontra-se danificado por fatores climáticos e por longos anos sem manutenção, onde 
sua estrutura apresenta estágio avançado de comprometimento, oferecendo riscos aos alunos e 
funcionários. 

Aproveitamos, segue em anexo, para encaminhar as documentações de 
engenharia necessárias para o referido processo licitatório. 

Na certeza de seu apoio e comprometimento em prol de uma educação de 
qualidade, renovamos nossos votos de apreço e consideração e nos colocamos a disposição 
para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

MILA EILIA DA SILVA COSTA 
Secretría Municipal de Educação 

Av. Dom Pedro II, 38, Centro E-mail: semedbujarupagmai1.cornTe1: (91) 3746-1366 
CEP: 68670-000 CNPJ: 05.196.563/0001-10 



PREFEITURA DE 

BUJARU 
Governo do Progresso 

SEMED  
)  Rua Dom Pedro 0,38-Centro 

Cep: 611670-000 

SECRETARIA MUNICIPAL 	 semedbujaru.pa@gmail.com  
DE EDUCAÇA V  

  

OFÍCIO N° 261/2022-SEMIED 

Bujaru, 08 de novembro de 2022. 

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

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa 

para CONSTRUÇÃO da E.M.E.F. SÃO JOÃO —01 SALA DE AULA. 

Prezada Secretária, 

A Secretaria Municipal de Educação, visando oferecer espaços fisicos 
adequados a favorecer a aprendizagem dos alunos do nosso município, bem como promover 
melhor qualidade de ensino e mais conforto a estes vimos por meio deste solicitar a Vossa 
Senhoria a adoção de providências para abertura de processo licitatóno na modalidade 
cabível, com fundamento na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, objetivando a contratação de 
empresa para CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. SÃO JOÃO —01 SALA DE AULA, localizada 
na Rodovia Pernaleste, Guajará, espaço rural do município de Bujaru. 

A contratação justifica-se pela necessidade de melhorar o espaço fisico da 
escola acima citada, haja vista, que para o prédio não recomenda-se mais reforma, pois o 
mesmo encontra-se danificado por fatores climáticos e por longos anos sem manutenção, onde 

suas estruturas apresentam estágio avançado de comprometimento, oferecendo riscos aos 
alunos e funcionários. 

Aproveitamos, segue em anexo, para encaminhar as documentações de 
engenharia necessárias para o referido processo licitatório. 

Na certeza de seu apoio e comprometimento em prol de uma educação de 
qualidade, renovamos nossos votos de apreço e consideração e nos colocamos a disposição 

para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

LQ 
MILA OLLIXDA SILVA COSTA 

Secretá?M Municipal de Educação 

Av. Dom Pedro II, 38, Centro E-mail: semedbujarupagmai1comTe1: (91) 3746-1366 
CEP: 68670-000 CNPJ: 05,196.563/0001-10 


