
JUSTIFIGATIVA

Objeto: Aquisição de Pães para atender a demanda do Gabinete do Prefeito e
da Residência Oficial do Prefeito do Município de ltaituba/PA

A aquisição de Pães atendera a demanda do gabinete do prefeito e da
Residência Oficial do Prefeito do Município de ltaituba pelo período de 12
meses a contar da assinatura do contrato.

Durante o ano acontece diversos eventos Oficiais da Prefeitura no Gabinete
do Prefeito, nesses eventos são oferecido variados lanches aos presentes,
havendo assim a necessidade da aquisição dos pães, para que possa ser
preparado esses lanches.

Considerando ainda, que o Cerimonial OÍicial da Prefeitura, é quem realiza os
eventos de inauguração das obras municipais, oferecendo coquetel aos
presente.

Na residência Oficial do Prefeito, diariamente, são atendida diversas pessoas,
os quais são servido lanches, e um dos alimentos mais utilizados para o
preparodesses lanches são os pães.

Desta forma, justifica-se a real necessidade de
Pãessolicitados na SoÍicitação de Despesa em anexo.

aquisição dos

Itaituba/ ',01 de fevereiro de 2019

ISRAEL DA SILVA SANrp'
Secretario de Governo
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JUSTIFICATIVA

A seminfra é uma secretaria que dá suporte a todas as outras secretarias" além de tàzer. u
manutenção de toda zona urbana e rural. Fazemos a manutenÇão de mais de 2.000 (dois lmil) km de estradas vicinais. Fazemos a manutenção de todos os arrrritis " .- i:-
comunidades. Por tanto é uma secretaria que atua efetivamente em todo municioio .nn, , 
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um contingente de 480 (quatrocentos e oirenta) .oruuo.uaor..'!* ,àãI-ililil I'i: j 1'

da secretaria ou em seus postos de trabalho. l

A diretoria de urbanismo atua na coleta de resíduos onde seus 96 (noventa e seis)
colaboradores fazem duas refeições diarias na secretaria. Atua com 42 (quarenta e dois)
colaboradores na limpeza da cidade e rimpeza de valas e bueiros q,e fazem ,luas
refeições diárias na secretaria.. Atua na varrição de praças e avenidas onde os 30 (trinta)
colaboradores fazem uma refeição diária na secretaiia.
A diretoria de obras atua em diversas obras e ações como; confecção de prernoldados,
onde os 20 (vinte) colaboradores fazem duas refeições diárias no seu rocar de trabalho.
Execução de rede tubular- para drenagem de água pluvial onde lg (dezoito)
colaboradores fazem duas refeições no rocal de trabaúo. No serviço de terraplanageni
pavimentação urbana e usinagem, atuam 66 (sessenta e seis) colaúora,lo,., ir" É.,,
duas refeições diárias no locar de trabarho. Na execuçâo de meio Íio e calçada. atu4J .-i 6(trinta e seis) colaboradores que fazem duas refeições diárias no locar de ,r";"iir,;" N;
zona rural existem 3 (três) equipes fixas de 56 (cinquenta e seis) corabor.aaor.r ;.j,.,. i ri
atuam na recuperação de estradas e vicinais que fazem 2 (duas) rereiçôes triárias'.o
local de trabalho' Nas oficinas intemas da."J" 

"o.o; oficina mecânica, borracharia,
melosa, lavagem, auto elétrica e outras, existe 30 colaboradores que tàzem 2 lduas)
r_efeiçôes diárias no próprio local de trabarho. os 52 (cinque.ta e dois) colabor.ador.es cla
diretoria técnica e administração também fazem duas reieições diárias no próprio rocar
de trabalho. Os outros colaboradores lazem suas refeições 

"n, ,uu, .oru. po,
preferência.

Desta forma, justiÍica-se a real necessidade de aquisição dos pães hot_dog e pães
franceses solicitados na Solicitação de Despesa em anexo.
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Atenciosamente,

Oris a Comesr
Sec. Mul fraestrutula

Dec. no t20t7
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OFíCIO/PROPLAN/SEMSA N" 018i2019

À

DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM/JURiDICO

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justiflcativa Para

Alimenticios (Páes).

contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros

tàr: (9-l ) -ri I ii-10(.)l a l: l': ôli I li I

PIIEFEI'tURA MUNICIPAL DE II.,\ I-I.IT BÀ

Secretaria MuniciPrrl de Sa úde

itaituba-Pará

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho através do presente' justificar a

VossaSenhoria,pormeiosdosdocumentosanexos,acontrataçãodeEmpresaparao
fornecimento de GÊNEROS ALIMENTíCIOS (pães), para atender as necessidades da

Secretaria Ívlunicipal de Saúde - SEMSA, por um periodo de 12 meses' contados da data

da assinatura do contrato

A aquisição dos gêneros alimentícios tem por finalidade' atender as

necessidadesdaSecretariaMunicipaldeSaúdedeltaituba,durante0l(um)anopara
suprir as necessidades abaixo elencadas

a) Fornecer lanche aos pacientes e acompanhantes do Hosprlai lúuntctpal

de ltaituba;

b) Fornecer Lanche aos servldores da Secretaria Municipal de Saúde e

Academia de Saúde;

c) FoÍnecer lanche aos servidores da Unidade Básica de SaÚde de

Miritituba, distrito de ltaituba/PA, já que se trata de um Posto de Saúde

de Pronto-Atendimento, o qual Íunciona 24 horas por dia'

Fornecer lanche aos pacientes usuários do CAPS ll - Centro de

AtenÇâo Pisicossocral de ltaituba/PA
d)

e) E, fornecer lanche aos servidores da Vigilância e Saúde

do Conselho Municipal de Saúde de ltaituba -
desenvolvimento de suas ações

e serv rd ores
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretaria MuniciPat de Saútle

O fornecimento das principais refeiÇões é um direito garantido pela

constituição Federal e por leis específicas aos pacientes e acompanhantes nos hospitais'

unidade básica de saúde, centro de atendimento de saúde ou mesmo quanoo estâo em

viagens para tratamento de saúde

Ademais' a contratação em apreÇo é imprescindivel para a continuidade

dasatividadesdesenvolvidasporestaSecretarianosenticlodegarantlrasaÚdep[lblLcaa
toda população do MuniciPio

Paratanto,Justifica-seacontrataçãodeempresaespecializadaem
íornecimentodegênerosalimentícios(pães)'anteanecessidadedaSecretariatvlunicipalde
Saúde de ltaituba/PA em suprir e garantir a alimentação aos pacientes' acompanhantes e

servidores,especificadosacima,sendoqueasquantidadesestimadasforamfixadascom
base no consumo medio verificados nos anos anteriores'
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Que, a licitaçáo terá como objetivo estabelecer diretrizes para a

contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimenticios (pães) por

umperíodode12(doze)meses,paraatenderaSnecessidadesdaSecretaria|\,4unrcipalde
Saúde de ltaituba.

Dessa forma, ao recebimento deste oÍicio soliclta-se a avallaÇào oo

processoanexo,comemissáodepareceradministrativoproferidopoÍestaDiretoria,para
que, ao Íim, seia encaminhada ao setor competente' que formalizará o Processo LicitalÓrio

PATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

GÊNEROS ALlMENTlClos (páes)

E a justificativa

Nao
Aten

unidade, renovamos protestos de consideração e apreço
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Secretári nicipal de Saúde

Decreto MuniciPal 00812A17
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE

II{UNICIPAL SOCIOASSISTENCIAI- PARA O EXERCiCIO DE 2019

Com uma Rede Socioassistencial vottada para quem dela necessita, a Secretaria

Municipal de Assistência Social percebe as demandas dos seus usuários, ou seja, famílias

de baixa renda e/ou em restado de vulnerabilidade social. Sendo assim, conforme a

legislaçáo que rege o Serviço Social, esta secretaria cumpre com as recomendaçóes do

Ministério do Desenvolvimento Social- MDS, no que se refere a oíerta de alimentaçáo, como

páes, para os usuários dos nossos programas sociais, entre eles, os serviços de convivência

que tem como público alvo, os idosos, crianças e adolescentes.

Destaca-se que esses seNiços sáo ofertados aos usuários do Cadastro Unico -
Bolsa Família, nos Cenlros de Referência de Assistência Social - CRAS, lnstituiçóes de

Acolhimento (Abrigo lnfantil e lAMl).

Nesse contexto, percebe-se a grande demanda de páes para suprir as necessidades

apresentaCas, e dessa forma, esta secretaria solicita Processo Licitetório para aquisiçáo

desse item, conforme especificado na planilha em anexo.

Diante do exposto, a solicitaçáo se justifica pelos argumentos acima relatados.

Itaituba/PA, 20 de fevereiro de 2019.

urar
Sec. u cia Social

Dec. no 00712017

Secrêtaria Municipal de Assistência Social - SEMDAS
Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Bairro Bêla Vista CEP: 68180-230 lteituba - PA

E-mail: semdas. pmi. pa@ hotmail.comTelefone: (93) 3518 3667

JUSTIFICATiVA

A
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