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PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS – PBS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA - PARÁ 

(      ) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

(      ) AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 

(  x  ) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS  

Nº.  014/2019 DATA: 17/06/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE REQUISITANTE: Câmara Municipal de Altamira 
 

- 04 121 0014 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal; 

FONTE: 

(  x  ) Recursos Próprios 

(      ) Convênios 

NATUREZA DE DESPESA:  
- 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

ITEM DESCRIÇÃO QTD/UND 

1 

Contratação de empresa para prestar serviços de agenciamento de viagem, onde inclui 

(ônibus, hotel e refeições), para os Vereadores e assessoria que se deslocaram até os 

Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, conforme especificações 

mínimas abaixo: 

 

1.1 

- Deverá disponibilizar um ônibus executivo, com poltronas reclináveis, ar 

condicionado, banheiro, durante um período de 04 dias, ou seja o veículo ficar a 

disposição para conduzir a comitiva para as reuniões. 

01 und 

1.2 
- Serviços de hotelaria 03 diárias, suítes duplas com camas individuais, ar 

condicionado, internet e café da manhã 
15 und 

1.3 
- Serviços de hotelaria 03 diárias, suítes triplas com camas individuais, ar 

condicionado, internet e café da manhã 
02 und 

1.4 
- Serviços de fornecimento de refeições completas, incluído (suco, refrigerante ou 

água) aos vereadores e assessores durante a viagem. 
320 und 

1.5 
- Serviços de fornecimento de café da manhã aos vereadores e assessores durante a 

viagem. 
80 und 

   

 
OBS: a Viagem está prevista para: Saída de Altamira dia 03/08/2019 e volta 

prevista para sair no dia 06/08/2019 
 

JUSTIFICATIVA: Seleção e contratação de empresas para prestar serviços de agenciamento de viagem, 

onde inclui (ônibus, hotel e refeições), para os Vereadores e assessoria que se deslocaram até os Distritos de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra.  

- Deve-se ressaltar que os serviços constantes no presente PBS são extremamente necessários para o bom 

funcionamento e descentralização das atividades do Poder Legislativo, onde serão realizadas sessão e 

reuniões com a população dos Distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra que fica a cerca de 1.050 

km de distância da sede do município, onde o legislativo precisa ouvir e discutir as necessidades dos referidos 

Distritos. 

- Neste sentido solicito providências com vistas à realização de processo licitatório para a contratação de 

empresas para o fornecimento dos produtos constantes neste PBS. 
ASSINATURA DO REQUISITANTE:  

 

 

 
CARLOS ALBERTO DA SILVA 

Tesoureiro 

APROVADO:  

 

 

 
Vereador Dr. LOREDAN DE ANDRADE MELLO 

Presidente da Câmara Municipal 
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