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SOLICITAÇÃ oDE CIMENTO PARA o PERIODO DE 12 MESES

JUSTIFICA TIVA

A aquisição do material constante na Solicitação- se faz necessária para atender

diversas obras e ações at"n"or-'"i'áuf ntr'à::.1:"t Ot infraestrutura programadas para

o oeriodo de I 2 tneses corno justificamos a segulr'

oirr,xacnu: será concluíã;-;ã i'úl Tri1la 
-com 

diâmetro de 1 000 mm

iniciando na lagoa do iutu"'úo t frndará no 62irs El6Ín Remedio Conclusão de rede

Tubular Simples .o'n aia'"t'oiã i ôõi*" i*t;*á no bairro nova Itaituba e seguirá até

o baino Bom Remédio' Consffi; ;ü; it*bém será-construído l8 (dezoito) BSTC

na estrada do Cacau, tZ (Ooze) BSTC na eslrada de Barreiras e ouÍas 70 (setenta) BSTC

nas estradas do Guajará, otg;l*;;;;;' Àti*i' vitinut da 10 e vicinal da l5 Toda essa

drenagem na cidade t "" 
tt*;;';;;;àa confecção de 19 000 (dezenove mil) tubos

de coicreto armado de diversos diâmetros'

rambém serão 3 (três) g"';;-Cl; * l":::9 t. 
liberdade 

para escoamento das

águas pluviais. Tambem ** ;;;1;;íd"s 30'000 (trinta mil) metros de tneio fio etn

diversos bairros da cidade'

REFORMAS E CONSTRUÇÔES: Conclusão da Construção do Galpão na Usil ie
Aslalto para abrig,' of tinu;-rJJnitu t ounu' dependências oue servirão de apoio a frota

veicular da sEMiNFRA. C";;i;;;;; a"nstrução do centro Administrativo locarizado

ao lado da secretariu a. rnm..t*i*a. conclusáo da constmção do shopping Popular na

o"*ia. Dr Hugo de Mendonça com a Travessa l3 de Maio

Continuação da Urbanização da Rodovia Transamazônica no perimetro urbano'

PAVIMENTAÇÃODEvIAs:Acidadedeltaitubatemcrescidomuitoultimamenteno
tocânte a infraestnÍu'u *'U"'"lat* forma precisa urbanizar e estnÍurar melhor nossas

vias públicas para uma -"iht' n';a* do transito Nesse sentido está sendo urbanzada

toda a Rodovia Transamazônica na zona urbana na construção de uma divisória de pista'

calçadas e meio fios, rotatórias e toda a estmtura em concreto necessána para urbanização

'*oTt*J:*"J'íiunicipat de Inrraestrutura atua em todas ":^i:i: iT:':.i:i3,'
rural, portanto, oon'ont"*"n" surgem novas açõcs ou emergências onde precisamos

atuar usando cimento. como não pod"*o, prever essas emergências com exatidão,
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fazemos uma previsão e quantificamos o material que poÍ ventura possamos uílizar'

Desta forma justiÍica-se a necessidade da aquisição do material con§tante na solicitação

.* un"*o puiu que atenda toda a necessidade da secretariâ durante o período de 12 meses.

Anâ stro
Sec. Mul. de In

Dec n" 045/2020

Gomes



""#,mPREFEIÍ1JRA {UNICIPAL OE ITAITUBÂ

SECRETARI,A TU ICIPAL OE EDU§AçAO

GABINETE DO SECRETARIO

JUSTITICA'IIIVÀ

ConsiderandoqueaLDB-LeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacionalNo9394/96,emseusartigos

determina : At:t . 3 ". \...) iÍúi& lx que &teÍmina a garanlia da qualidade educacionaf ' Alt ' 5 o 
' " o ace§so â

Y 
educeçáo básica obdgaúna é ditêito ptlblico suwivo, podendo qualquer cidadão, gruw de cidadtus, a§§pciaçáo çomunitáda'

oryanízaçãosindicat,enlidadedeclasseo.oÚtnlegatmenteÍx)n§ituídae,ainda,oMini*érioPtlbtic,c!,acionaropo&rp(,blico

paraexigi-|o.,,Àrt.12."osesúabe,êdmênÍosdaensino,rgspeitadasasnormâscomunsêasdoseusistemadeensino,

teáo a incumbência de: t - assegur,r o cumpirnento dos dias letÍvos e hor,s'auta e§úaÔe'ecidas'' De igual importância'

ao que nos reÍerimos acesso e permanência' são os perfis na qualidade de atendimento às pessoas

que compõe a Educação Pública MuniciPal' Sobre qual ressaltam-se as condiçóes de seguranp

arquitetônica um direito humano Íundamental que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os

cidadãos, sob Pena de se ferir a dignidade humana. Na intenção de proporcionar tais direitos,

exposições de motivos necessários se fazem, conforme ao elencado: l diante do orande quantitativo

oal que se encontram sob a bilidade da
de lnstitu da Rede de Ensino Público Munici

atu Ía

aÍ n me
da

d n

isnuo
? m pela acão do temDo. bem

nas bom amento do ano

como a oua de das I icóes oue ate aEd Pública Municipal: Cabe à

respec{iva Esfera, neste ceso Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelêcer parâmetro para

melhor atendimento aos cidadãos. Diante do embasamento, exposições, e urgências!, e ainda ao que

nos referimos aos trâmitês necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, abertura de

procedimentos licitatórios nos termos da Legislação em vigor quanto eo OBJETO: ContrataÉo de

empresa especializada em Íomecimento do material de construçáo CIMENTO, para reformas das

lnstituiçoes da Rede de Ensino Público Municipal

Municipal de Educação.

como para atendimento à SEDE da Secretaria

€ndereço: Íráv€asâ 15 d€ A8o3to, 1Ê9 _ (ênt ê Rue Erí. HuSo de Mêndonça ê Avenida tlove de Sent'Aôe)

- lratürbâ - PA - cEP: 6818G610 - IElIFONE (93) 35Ú 0493

EMA[s: §E!4EpelIAEUg&eAi]e9!4EB sEMEoUcnB@HoTMAILCoM: SECGAB@HoTMAILCOM

oBi,ETo:contrataÉodeêmpresaespecializadaemÍomecimentodomaterialdeconstruÉo

CIMENTO, para reformas das lnstituiçóes da Rede de Ensino Público Municipal' bem como para

atendimento à SEDE da Secretaria Municipal de EducaÉo'

tlt



Pl{EFEI It ltA \ltrNlClP'{L DIi ll AlTUt}A

Scr: rtrrrria Municipal tle Slútlc

oFiclo/sEMSA No 7512020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM

IL[/IO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR.

Assunto: Justificativa para aquisição de cimento

llr\: (

Itaituba-Pará

9l)3518-2002 cEP 63181-010 ltaituba - PaIá

Seúor Diretor'

Honrado em cumprimentá_lo. venho por meio destes, justificar a vossa seúoria,

por meio dos documentos em anexos' a contratação de empresa para o fornecimento de

materiais de cimento' para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de

Itrituba-PA, por utl petíodo de l2 (doze) tueses' à partir da assinatura do contrato'

A acplisiçào dos maieliais tem por linaliiladc o abaste'Jit rtellio dos cstoqucs' para

possiveis cot'tstlução de alguns anexos e/ ou leformas na Seoretaria Municipal de Saúde

(SEMSA), Mauutcnção do Piso de Atenção Básica ( PAB)' Manutenção das Ações de Média

c Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar ( MAC) e no Piso O:* O:.1-':tt1,:t'" "

Protloção das Saúde ( PFVPS)' durante 12 meses' a partir da assinatura do contrato' visando

oalendinrentodetodaademandadomunicípioacimacitada,todoslocalizadosnoMunicipio

de ltaituba Estado do Pará'

Rcssalto' tluc it aquisiçiro elll apleço' i' imprescindivel para a continuidade das

alividadcsdesenvolvitlaspeloFuncloMurii:ipalclesaúclenoâmbitodoMunicípiodeltaituba'

Todavia. em razão do dever de garantir os serviços cle saúde,ão pode o mnnicípio correr o

risco de adiar o processo licitatório' devendo buscar na lei e nos princípios no(eadores da

aclministração pública uma t'omra de solttção que vá ao encoutro de interesse público'

Para Énto' justifica-se o processo licitatório para contratação de enrpresa

especializada em fomecimento de cimento' ante a necessi<lade da Secrctaria Municipal de

Sairde de ltaituba/pA em suprir. e garantir um ampro desenvolvimento do trabalho' sendo que

Ar ltlrrt<chll Rondon \ n .lhirro 
Boir F'spcrança lcle

- Ll-rttatl: sentsltúlitaitttba pa sur'bl' ,ia a\ i) rl tlLl il
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PIIEFE I'TU ItA MUNICIPAL DE ITAITUl'A
Secretaria MuniciPal tle Slírde

as quantidades estimadas e relacionadas nas planilhas anexa foram Ílxadas com base no

consLlmo médio verificado nos anos anteriores.

Diante das ncccssidades supracitadas, ao reoebimcnto deste oÍicio, solicito a

Vossa Senhoria a avaliação do processo clÍI anexo. com emissão de parecer proferido por essa

Diretoria,paraque,aofim,sejaencaminhadaaosetorcompetente'ondeÍbrnalizaráo

PLoccsso Licitatór'io para aquisição dos rel'cridos niateriais'

E a j ustiÍicativa.
Na ôportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço'

Àtenc iosantente.

driurto de Aguiur Coutitrhtt
Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MunicrP al 004812020.

Àlriano de Aguiar Coutinho

Secretário ltrlunicipal de Saúde

0ec.0048/2020

Av. Marcchal Rondon, s/n Bairro Boa Espcrança TeleÍ'ax: (93)3518-2OO2CEP 68181-010 ltaituba- Pará

E-mail: se itnituba.Da.sov.br / iamax.pradoúDitaituba.pa.sov.br
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REPÚBLICA FEDERAT

PREFEITURA MUNICIP

JUSTIFIGATIVA

ção de cimento para atender as demandas da Secretaria MuniciPal de

12 (doze) meses se justiÍica

DEAGUIAR

I de Assistência Social

Decreto n'007/2017

IVA DO BRASIL
PARA
Âr- oe trRtrueR

OBJETO: Aqutst

AssistênciaSocialporumperíodode12(doze)meses.

Considera-se a Rede Socioassistencial 
do Município de ltaituba um espaço de

serviçospúblicosessenciaisàsfamíliasemsituaçáodevulnerabilidadeÍÍsica,psicológica

e sociar. Nesse aspecto, a rede engloba as unidades dos centros de ReÍerência de

Assistência sociar ( cRAs)' coordenadorii ::::ff .":"*:: :::ff::::t:
Lazer (COMJUCEL)' Cadastro Unico (BOLSA FAMII

deAssistênciaSocial.Sãoespaçosdeconvivênciaquenecessitamdeestruturaem

atendimento ao Público alvo.

Nesse aspecto' a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS' não vem

medindoesÍorçosparaSeadequarassuasdemandas,poressemotivosolicitaproc€Sso

licitatoriodecimento,paraqueseiapossívelarca|izaçâodereparose/oureÍormasde

ambientes' sempre que houver necessidade'

Diantedoêxposto,asolicita$odestadespesapara

pelos argumentos acima relatados

Atenciosamente'

Sec retária MuniciPa

End"reço,Avrr:::ti,irjtr#n3ffi1iu:i:',1#-'"'o''"''uo"-'o
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