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Estado do Pará 

Município do Acará 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

Oficio. no 247/2020 —DL/SEMED 

Acará/PA, 04 de Março de 2019. 

Ao 
Gabinete da Prefeita 

Senhor (a), 

Com os cumprimentos de estilo, viemos através deste solicitar a Vossa 
Senhoria, o processo Administrativo adequado para Contratação de empresa 
especializada para prestação do serviço de hospedagem, com a finalidade de atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Educação. 

Do ponto de vista da sua proposição, O município do Acará destina-se ao 
reconhecimento, registro, sistematização, proteção e acompanhamento das mais 
significativas referências culturais existentes dentro da pluralidade cultural das 
comunidades que habitam o Acará. A realização do inventário cultural é de 
fundamental importância, pois visa divulgar, como meio de preservação, os bens 
culturais dos municípios do Acará, associados às celebrações, ofícios e Modos de 
Fazer, além de servir como suporte para planejamento de ações do poder público 
municipal que visem ao fomento e a valorização da cultura e da memória coletiva do 
lugar. Para dar suporte às atividades desse projeto, é necessária a contratação de 
empresa para disponibilizar hospedagem aos técnicos que irão realizar pesquisas de 
campo. 

O Hotel a ser utilizado deverá ser localizado no centro da cidade de Acará-PA, e 
os apartamentos deverão ter: banheiro privativo; ar-condicionado; telefone; frigobar; TV 
a cabo; 

Sem mais para o momento, desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 	 ----- 

Euca 
pFPC 

EMERSOWPÁLÕTRINDADE BARBOSA 
Secretario Municipal de Educação 

Rodovia PA 252, Km 01 Bairro Alegria 
CEP: 68.690-000 - Acará/PA- CNPJ: 05.196.548/0001-72 
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ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DO ACARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Ofício GAB/SEMADS 186/2020 
Acará/PA, 04 de maio de 2020. 

DE: EDLIN LUAR COSTA ARAÚJO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARA: AMANDA OLIVEIRA E SILVA 
PREFEITA MUNICIPAL 

Assunto: Contratação de Empresa para Hospedagem. 

Prezada Senhora: 

Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo e, solicitar a V. sa  a realização de 

Processo Licitatório para Prestação de Serviços de HOTELARIA/HOSPEDAGEM. 

Conforme Termo de Referencia em Anexo. 

A prestação dos serviços de hotelaria é necessária para que essa Secretaria possa 

prover a estada, no Acará, de convidados para eventos institucionais por ela promovidos, 

entre os quais os participantes de atividades das Comissões Temáticas e Temporárias e de 

outros órgãos técnicos/legislativos da secretaria, além de autoridades e servidores 

públicos, e a atividade da qual participem exija pernoite. 

É nossa justificativa 

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

TRAV:LAURO SODRÉI AO LADO DO CHICO DO FOTO N° 145 
Bairro Centro, CEP 68.690-000 

Acará-PA 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ofício. N°. 290/2020 
Acará/PA, 04 de maio de 2020. 

Ao 

GABINETE DA PREFEITA 

Assunto: HOTELARIA! HOSPEDAGEM 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja providenciado o 

devido processo administrativo, para PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

HOTELARIA/HOSPEDAGEM para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme 

especificação condida no termo de referência. 

Faz-se necessária a contratação de empresa especializada nesses serviços, de 

modo que está contratação permitirá que os servidores técnico-administrativos e docentes, 

palestrantes, facilitadores e discentes possam participar dos eventos promovidos pela 

Secretaria, facilitando a disseminação de conhecimento, dentro do município de atuação do 

Acará. 

Para a realização da estimativa das quantidades demandadas procedeu-se uma 
análise do histórico de utilização de reservas nos anos de 2018 e 2019, bem como dos 
eventos planejados para o período de 12 (doze) meses. 

,IUrílO  de Saúde 
DecPt 

Murilo Monteiro de Sá 
Secretario Municipal de Saúde 

li 

01 

End. Av. Gov. Fernando Guilhon, s/n - Centro - CEP: 68690-000. Fone/Fax (91) 3732-1491 
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Estado do Pará 
Município de Acará 

Prefeitura Municipal de Acará 
Secretaria Municipal de Administração 

Gabinete da Secretária 

Ofício n° 132/2020 - GAB/SEMAD/P.M.A. 
Acará Pará, 04 de Maio de 2020. 

Á Prefeita Municipal de Acará 

Exma, Amanda Oliveira e Silva Lima 

Assunto: TERMO DE REFERÊNCIA DE HOTELARIA/HOSPEDAGEM 

Excelentíssima Prefeita; 

Após os cumprimentos de praxe, sirvo-me do presente para solicitar a vossa 
Exa, que autorize a abertura do procedimento licitatório em conformidade com o 
Termo de Referência em anexo para a contratação de Serviços de hotelaria/ 
hospedagem para atender a sede da Prefeitura Municipal, suas secretarias e fundos, 

JUSTIFICATIVA: 

O referido serviço se faz necessário devido a Prefeitura Municipal não ter 
espaço adequado que possa hospedar técnicos, assessores, etc. oriundos de outro 
município que por ventura venham a necessitar do mesmo. 

Na certeza da Vossa atenção e sem mais para o momento, subscrevo-me. 

Atenciosamente; 

Y 	1 

Sandra Hele %  s a -.n ao Cor elro, 
Secretária Municipal de Administração 

PALÁCIO EXECUTIVO CABANAGEM 

Tv. São José n° 120, Centro, Acará - Pará, CEP: 68.690-000 

CNPJ: 05.196.548.0001-72 
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Município do Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. Registro de preços para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço 
de Hotelaria/Hospedagem no município de Acará, para atender a demanda da 
prefeitura, secretarias e fundos municipais. 

2. 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. 

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

Item Descrição dos Serviços Und Quant 

Apartamento individual com cama de casal, banheiro interno, ar 
condicionado, frigobar, Tv, 	mesa com cadeira, Wi-fi, toalha, 
sabonete, serviço diário de limpeza, serviço de troca de roupa 
de cama e serviço de portaria, com café da manhã incluso, com 
estacionamento. Diária 1.700 

2 

Apartamento Duplo com cama de solteiro, banheiro interno, ar 
condicionado, frigobar, Tv, mesa com cadeira, Wi-fi, toalha, 
sabonete, serviço diário de limpeza, serviço de troca de roupa 
de cama e serviço de portaria, com café da manhã incluso, com 
estacionamento. Diária 700 

3 

Apartamento Triplo com cama de solteiro, banheiro interno, ar 
condicionado, frigobar, Tv, 	mesa com cadeira, Wi-fi, toalha, 
sabonete, serviço diário de limpeza, serviço de troca de roupa 
de cama e serviço de portaria, com café da manhã incluso, com 
estacionamento. Diária 500 

4.1- O Hotel deverá possuir no mínimo a seguinte in7strutura: Estacionamento, 
serviço de lavanderia, serviço diário de quarto, área para café da manhã, extintores de 
incêndio de acordo com as normas vigentes e rigoroso controle de acesso aos 
apartamentos. 

4.2-Deverão ser disponibilizados os serviços previstos nos três tipos de 
hospedagem: diárias com café da manhã, para apartamento simples, duplo e triplo; 

4.3- Dispor de serviço de recepção 24 horas por dia; 

PREFEITURA DE 

ACARA 

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690000 
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Município do Acará 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

4.4- O hotel deverá ser localizado dentro da Sede do Município do Acará e ser 
equipado com estrutura suficiente para acomodar com conforto os hospedes. 

4.5- Não havendo acomodação no período da reserva, a contratada deverá 
providenciar reserva em outro hotel da mesma categoria ou de categoria superior, 
pelo mesmo valor contratado, cujo pagamento será realizado à Contratada, como se 
os serviços tivessem sido por ela prestados. 

4.6- A contratada deverá cancelar as reservas, sem nenhum custo, mediante sua 
solicitação escrita (por ofício ou por e-mail). 

4.7- A contratada deverá informar sobre as solicitações de reserva, 
independentemente de confirmação, em até duas horas após sua solicitação pela 
contratante. 

4.8- Eventuais despesas além das descritas em contrato, correrão as expensas do 
hóspede, tais como: bebidas em geral, inclusive alcoólicas; serviços de lavanderia; 
telefonia; alimentação, exceto café da manhã. 

Acará/PA, 04 de Maio de 2020 
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Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará — CEP 68690-000 



Município do Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

APARTAMENTO INDIVIDUAL 

SECRETARIA DIÁRIAS 
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 100 

SEC. SAÚDE 300 
SEC. EDUCAÇÃO 450 

SEC. ADMINISTRAÇÃO 850 
TOTAL 1700 

APARTAMENTO DUPLO 

SECRETARIA - DIÁRIAS 
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 100 

SEC. SAÚDE 150 
SEC. EDUCAÇÃO 150 

SEC. ADMINISTRAÇÃO 300 
TOTAL 700 

APARTAMENTO TRIPLO 

SECRETARIA DIÁRIAS 
SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 70 

SEC. SAÚDE 120 
SEC. EDUCAÇÃO 120 

SEC. ADMINISTRAÇÃO 190 
TOTAL 500 

Sandra HëFeiks ', ordeiro; 

Secretaria Municipal de Administração 
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