
PÍefeitura de ltaituba

"""'*ffi=*=o

- (€ntrc Rua Dr. Ilugo de l\Iendônçr e Avcrüdr Nova d€ Sânt'Arâ)

!)ndereço: 'l raressa 15 ile

- lteituba Cr,P:68t g)-610 - TELEI'oNE (93) 3518 od93
slt f,.rg, Ut-lt rt 'rtt"Cr trt

li\1.\tl s:
tl)t HOI )rltI..

Educação
Lei 6.404/76 (redação dada peta Lei no

Considerando

11.638/07) -que ctassifica

o incíso lV do artigo 179 da

bens corPóreos imobitizados como direito de natureza

permanente, e Lei Federal de N" g3g4n6 -LDBEN - que determina as Diretrízes e

Bases da Educação Nacional Brasiteira ' ambas tem como PrincíPio a garantia do

ao que se referem' a Primeira'

JUSTIFICÀÍÍ\IA

OBJETO: CONITAIAçáO dE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

PEÇAS para manutenção "on"tiu" 
e reparos de: bebedouros' Íreezeres' bomba

d'água (de poços artesianot " "'"'Oni"os)' 
liquidificadores e fogóes industriais das

escolas da rede o" "n'i'l" 
Jtiri"o 'nuni"ipal 

e SEDE da Secretaria Municipal de

a

acesso com sêgurança e

maniPulação de bens Patrimoniais
permanentes A seounda' ao atendimento à

Educagão Pública Brasileira com eficácia. Pois bem' sendo a utilizaçáo com

segurança dos bens patrimoniais permanentes das Escolas e SEDE da Secretaria

MunlciPal de Educação' um direito humano fundamental' sob Pena de se ferir a

dignidade humana' necessárias se fazem as reposiçóes dê Peças às máquinas

obleto da Presente 
justificativa' que em razáo de' orande ouantitativo de lnstituicões

\



bomba d'água
Íreezeres'

is das escola
Íogóes industria

SecÍêtaÍia 
Municlpal de ÉducaÉo

Elr(leúçot Travessa

Cabe à respectiva Ésfera' neste

estabeteceÍ P6s56etro Para

e urgênciasl '

e

eixeira Pinho

uniciPal de Educa çáo
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vista das condiçóes disPonivets'
nto, exPosiçóes'

o
n

caso MuniciPal' à ante do embasame
solicitamos 

à esta Diretorta
à Educaçáo Di

melhor atendimento
referimos aos trâmites necessários'

mentos licrtatori
da Legrslaçáo

os nos termos

o de EMPRESA ÉSPÉC IALIZADA ÉM
e ainda ao que nos

de ComPras da PMI'
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PÉçAS

ura de Procedi

(de

O: ContrataS

para manutençáo

s da rede de ens
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corretiv

ino

amazônicos) ' ltqut

público municiPal

a e reParos de bebedouros'
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