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JUSTIFICATIVA

A presente iustificativa 
tem como obieto a contrataÇáo de Empresa para o

Íornecimento de mateÍiais O" 
"*O*"t 

para atendeÍ as demandas do MunicÍpio

," 
"'i"I"*não 

destina_se a garantir a observância do principro constitucional

da isonomia " 
a t"l""ionl' "?"0"o" 

mais vantalosa para a Administração'

devendo se processada ;'''"* em estrita conÍ::li:::: 
Tl;:":j[::::

;; da lesalidade, da impessoalidade' da *:;;";o 
instrumento

o,ouoo"o" * o,4 
;,§J:'j':|[""'i":':::'::l,"l,":o.'n"'u'"n"

convocatório' do iulgame

A aquisiçáo do reÍerido material Íaz-se necessário para a limpeza das

secretarias t"'t to*t JJstintc'n Do PREFEITo' PRocuRADoRlA'

AEROPORTO MUNICIPAL'";,*E.,O*'O 
DE RECURSOS HUMANOS'BANCO

CRED CIDADÃO .O'** 
_,EFESA 

CIVIL, TRIBUTOS' CIDADE DIGITAL'

'ÉMAD, 
cABtNErE 

"tà*** 
:*^:1;tJ,T.,",i"ffi : :il"ll

;;. às mesmas Mantendo a estética t"t oti"-r;.';;,'r,, 
ambiente

por varias pessoas "'i'*" 
de atendimento e também manter um ambiet

propicio aos Servidores' para melhor desempenho de suas atividades e

funçóes delegadas
arracóes nas frentes de serviço nas

Os Produtos tráo atender também os b

trabalho de recuPeraçáo Também

estradas e vicinais quando estiverem no
da Central de Asfalto'

atenderá a manutenção da limPeza das dePen

limPeza de Praças e outros logradouros icos

E, assim sendo, solicitam aabertura de P
torio

RonnY Vonn Cor

cretário Municipá inistraçáo
Se

Dec. ne .000u201
d

e oz lot lZ\IT

I
I
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CIPAL DE S/\ÚDE
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PII.EFEITUITA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPal dc Saúde

OFÍCIO/SEMSA NO OO9/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR.

Senhor Diretor,

Atenciosamente,

ú§

tódio

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 07 1 12019'

Honrado em cumprimentá-lo' veúo por meio destes' justiÍicar a Vossa' Senhoria'

nur meio dos documentos t;';;;;;;' " contratação de empresa para o fornecimento de

ll"j,e,;;,;* li;;;: ;i;L;. á'aiu.,ror. para arender u, n...rridud.' da Secretaria Municipal

de saúde de ttaituba-pA, p";;';;iJJ; de 12 (doze) meses, à partir da assinatura do

contrato.
Aaquisiçãodosmateriaistemporfinalidadeoabastecimentodosestoques'para

arender as necessidades d" ü;;;"il úunicipal de saúde, durante 12 meses, a partir da

"r.si^,r*,ãaá "rntrato, 
visando o atendimento de toda a demanda do nrunicípio' 

"'

Ressalto, q* u uq'lSçã" em apreço' 
-é . 

imprescindivel para a cor';' '':i'rÇ da§

atividades desenvolvidas p"fu§."r'.iàri" fr^u"icipal de §aúde, pois visa atender a necessidade

[ári.u a. todos servidores, no desenvolvimento de seu labor'

Em tazãoao a."ia" gutu,,ti' o' 
'""içot 

de saúde não pode o município correr o

risco de adiar o processo li"itutoiio, devendo buscar na lei e noi princípios norteador da

administração pública uma formá ae sotuçao que vá ao encontro de interesse público'

Para tanto, ;*tiitt"-t" 
-à 

i'ot"tto licitató.rio para contratação de empresa

esoeciarizada ". fom"cim"rto J. .uàriãir de limpeza, higienê e diversos. ante. a necessidade

;)':..*;1'';rr"ipri a" ,àuà" o" Itairuba/pA em suprir, e garantir um.amplo

desenvolvimento ao t.uUuff'o'"'"nào q" as quantidades estimadas t Tlltl::*:: ""'
ffiiil;; ;;;;;i"àm fixadas áo. bar" no 

"on.u*o 
médio verificado nos anos anterrores.

Diantedasnecessidadessupracitadas'aorecebimentodesteoficioscli''rtna
Vossa Senhoria a avaliação do processo em anexo, com emissão de parecer prot. ,;c, cSSa

Diretoria. para que' ao tlm' Ieja encaminirada ao setor competente' onde formalizará o

Processo Licitatório para aquisição dos referidos materiais'

E a j ustificativa
Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço'

AY. Marechal Rondon. s/n Ba

E-nrail: s

Itaituba-Pará

àx: (93) 35 l8-2002 CEP: ó81 8l -010 Itaituba - Pará

iaurax.prado()itaituba oa.sov.br
irro Boa LisPerança -Telcf

nrsa rt illituba .pil.go v.br /

Assunto: Justiíicativa para aquisição de materiais de limpeza' higiene e diversos'



REPUBLiCAIffiSHyiRxo

PREFEITURA MUNICIPAL UE I

JUSTIFIGA

OBJETO: Aquisição de Materiat de Limpeza e consumo paÍa

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS no exercÍ

BRASIL

TAITUBA

TIVA

etender as demandas da

cio de 2O2O

a Social
o0712017

cretaria MuniciPa I dê Assistência Social - SEMDAS

samãzônica, ns 583, Bairro Bela Vista CEP: 68180-230 ltaitubâ - PA

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS' por meio deste

documento apresenta suas nlcessidades em ralaÉo a utilizaÉo diária de mateíal de

limpeza. Observa-se que a SEMDAS é uma das maiores secÍetarias de govemo'

:;,"T].:I::ffi 'ilX"jI::iH11'",,.L para aq uisiçáo d e mate ri ar d e

limpeza,masdiante*n'"t]";;;"'areÍeridafoiutilizadapÍaticamenteemsua
totalidade, necessitando' 

'"n"t'"' 
de novo procedimento nesse segmento para atender às

ãssiOaOes desta secretaria no exercício de 2020' ' le e

Para manteÍ o ambiente de trabalho limpo' apÍazível e também manter a sau(

qualidade de vida aot "'a'iot 
e servidores públicos' necessita-se que os ambientes

êsteiam sempre em condiçoes mínimas de limpeza' por esse motivo os materiais de

solicitados sáo táo to*n* Nesse contexto' a SEMDAS norteia a limpeza das

unidades que c'mpÓem a sua rede como essencial'

Além disso' a limpeza e higienização também pontuam as a@es das instituiçóes de

acolhimento, no Éso especifico da lnstituiÉo de Acolhimento do Município de ltaituba

(lAMl - Abrigo dos fOo"otl u lnstituiçáo de Acolhimento Provisório Para Crianças e

Adolescentes (lAcpcA - Ánno lnfantil). sáo ambientes onde existem principalmente'

pessoas acometidas de doenças crônicas' nesse caso' os pÍodutos de limpeza e consumo

sáo prioritários para manter o ambiente limpido'

Sendo assim' a solicitaçáo se justiÍica pelas razóes acima apresentadas'

Se

Endereço: Av. Tran

É-mail:

Sec. Mu

semdas. pmi.oa@ho t ma il.cornTelefone: (93) 3518 3667
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Prefêitura de ltaituba
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OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de

limpeza, higiene e descartáveis' para atendimento junto às Unidades da Rede de

Ensino público Municipal e sEDE da secretaria Municipal de Educaçáo, no decorrer

do ano 2020.

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No

9394/96, em seus artigos determina: Art' 12' "Os estabelecimentos de ensino'

respeitadas as normas comunse as do seu sisÍema de ensino' terão a incumbência

de:lll-assegurarocumprimentodosdiasletivosehoras-aulaesÍabelecida§'Atal

determinação atrera_se o atendimento ao púbrico que compôe a Educação Brasileira

e interessados, que para tal necessário se faz um bom planejamento ao que nos

referimos à logistica adequada' tanto para os Centros Municipais de Educação

lnfantil e Escolas de Ensino Fundamental quanto para Sede da Secretaria Municipal

de Educação, que se supridos ofertaráo bons resultados nos atendimentos

estendidos à educação de qualidade, pois a aquisiçáo de materiais de limpeza'

higiene e descartáveis, proporcionará ambientes higienizados por mais tempo' e

segurança da saúde Em tempo' observa-se a precisão dos produtos específicos de

limpeza, higiene e descartáveis' que de acordo com as dotações orçamentárias às

aquisiçóes e equivalências dar-se-ão com fins à: Capacitação do corpo docente'

Formaçáo continuada de Professores' Manutenção do PDDE' Manutenção do

programa BRALF incluindo a Manutenção do Programa Brasil Carinhoso'

Manutençáo da Secretaria Municipal de Educação e Manutençáo do Ensino Básico'

Queseassimforoatendimento,estaráaEsferaPúblicaMunicipalfavorecendonáo

somente a aquisição de materiais para as referidas lnstituiçÕes' mas também uma

melhordistribuiçãodareceitafinanceira.Destaforma,conclui.sequeagarantiados

.,USTIFICAÍIVA

[ndereçoi frâvcssâ 15 de Àgosto, I

[\l rlt.s: B
-PA

I



dS*É."m-.ç-trH

produtos precisos para as lnstituições de Ensino' será de boa execução' bem como

proporcionará um bom indice de conservação do próprio ambiente' estendido ao

principal agente, o aluno, que certamente terá um nível de satisfação bastante

signiÍicativo. Diante do embasamento' exposiçÕes' e urgências!' e ainda ao que nos

referimosaostrâmitesnecessários'solicitamosàestaDiretoriadeComprasdaPMl'

abertura de procedimentos licitatórios nos termos da Legislaçáo em vigor quanto ao

OBJETO: Contratação de pessoa iurídica para Íornecimento de materiais de

limpeza, higiene e descartáveis, para atendimento junto às Unidades da Rede de

Ensino público Municipal e SEDE da secretaria Municipal de Educação, no decorrer

Teíxeia Pinho
nicipal de EducaçãoS

Endcrcco: Tr{ressr l5 dt Agosto' 169 ' (cnrrc Rus Dr' Hugo de Mendonçr _e-Av(nid' 
Novs de Srít'Àns)

- lteirubr - PA - Càí' OettO+tO - rfLerOUe-(C3) lStAo4Cr

Eu.r,r Ls: sENÍEDrdlrAIruBA.PÀ.cov'ii'; 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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