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DIRETORIA ADMINISl'RA1 IVA

Ofício no 06/2C19 - DIRAD/SEMED

Itaituba, 14 de Fevereiro de 2019

DA: Diretoria Administrativa/SEMED

Prezado Senhor Diretor,

Considerando a imprescindibilidade de aquisição materiais esportivos a

serem utilizados nos campeonatos, .jogos e eventos esportivos, promovidos pelas
Escolas da Rede Municipal de Ensino e também da Secretaria Municipal de
tducação no ano de 2019:

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria a abertura cjo
procedimento licitatório, nos termos da legislação em vigor,
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material esportivo, e

bom atendimento junto às Unidades da rede de Ensino Público Municipal e SEDÊ da

Secretaria Municipal de Educação.
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PARA: Diretoria de Compras/PMl
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Prefeitura de ltaituba

Secretaria Municipal de Educação - SEMED
DIRETORIA AOMINISTRATIVA

üUSTIFTCATIVA

CONSIDERANDO que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da EducaÇão Nacional
N" 9394/96, em seus artigos dita: À.rt. 3". "(...) inciso IX que

deterrni,'rá a garantia da qualidade educacionaf". Àrt.5"."O acesso á

educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo

qüafquer cidadão, qrúpo de cldadãos, associação comunitária,
organização sindical, entldade de cfasse ou outra fegafmente
ccnstitulda e, ainda, a Ministério Púb7ico, acionar o poder público
para exigl-7o. Art. 22. "A educaÇão básíca tem por finafidades
desenvo-Zver o educando, assegurar-fhe a formação conum indispensável
para o exercicío da cidadania e fornecer,file mê_ios para progredir na

trabafha e em estudos posteriares,,. Alt. 26. ,,Os currícufos da

educação infantil , do ensino fundamentaf e do ens j-no nédio devem ter
base naciona.T conun/ a ser complementadd, em cada sistema de ensiro
e em cada estabelecímento escolar, por uma parte diversiflcada,
exiqida pelds caracteristicas regionais e facais da socieddde, d,j
cu]t1ra, da economia e dos edúcdndas, s- A educação ftsica,
inteqrada à propasta pedagógica da escoTa, é conponente curricufar
obrigatório da educação básica". De igual importância, ao que nos referimos

acesso e permanência, são as condiçôes de atendimento às pessoas que compõem o
espaço escolaÍ. sendo a prática Esportiva -medida de aprovação por força da Lei de
acesso-, um dos meios à assegurar matrícura, permanência, formação, crescimento,
aulonomia, valores e princípios da vida humana aos alunos da Educação Básica, e ainda,
observa-se que a prálíca do EspoÉe é de extrema importância para a inclusão social, pors

incluem a melhoria nas relações sociais entre os participantes. Diante das consideraÇôes e
exposição, e ainda para fins de assegurer o atendimento de modo igualitário a todos os
alunos que compõem o espaço escorar, sob pena de se ferir a dignidade humana,
solicitamos à Diretoria de compras da pMl, de acordo com os trâmites necessários
abertura de procedimentos licitatórios nos termos da Legislação
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