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oBiIETO: contratação de pessoa .iurídica para fornecimento de materiais de expedientes à sede da

Secretaria Municipal de Êducação e Escolas, para o ano 2019'

considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N" 9394/96, em seus artigos

determina: À!t. !2. " os estabetecimenlo§ de ensino, /espeiladas as noÍ7nas comu,s e as do seu sts'enla de ê/rs/n'i

terão a incumbência de: t - assegurar o cumpimento dos dias teÍivos e horas-aula estabelecidas" A tal determinação

r.,, atrela-se o atendimento ao público que compõe a Educação Brasileira e interessados que para tal

necessário se faz um bom planejamento ao que nos referimos à logística adequada, tanto para os

centro lnfantis, Escolas quanto para sede da secretaria Municipal de Educação que se supÍicos

oÍertarão bons resultados nos atendimentos estendidos à educação de quaiioade, pois a aquisiÇão de

materiais de expediente, proporcionará melhor produtividade. Que se assim Íor o atendimento, estará :

Esfera pública Municipal favorecendo náo somente a aquisição de materiais de expediente para ss

referidas lnstituiçóes, mas também uma melhor distribuição da receita financeira Desla fcin'ra corciu'

se que â garantia dos produtos precisos para as lnstituiçóes de Ensino e SEDE da Seci'eiaria I\"4unicipa'

de Educação, será de boa execução, bem como proporcionará um bom índice de produtividadFl

estendido ao principal agente, o aluno, que certamente terá um nível oe satisfação bastante

significativo. Diante do embasamento, exposições, e urgências!, e ainda ao que nos reÍei'imos aos

trâmitês necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI ace!'tura de procedlnrentos

\-,, iicitatórios nos termos da Legislação em vigor quanto ao OBJETO: ContrataÇão de pessoa.;urídica para

fornecimento de materiais de expedientes à Sede da Secretaria Municipal de Educacão e Escolas' pa:a

o ano 2019
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