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JUSTIFICATIVA

A presente justiÍicativa tem como objeto a contratação de Empresa para

fornecimento de pães para atender a demanda do Município de ltaituba'

A Licitaçáo destina-se a garantir a observância do principio constituclonal

da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração'

devendo se processada e julgada em estrita conformidade com os princípios

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade' da igualdade' da

publicidade, ãa probidade Administrativa' da vinculação do instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos'

Considerando:QuesáorealizadosdiversoseventosoficiaisdaPrefeitura
no Gabinete do Prefeito, bem como capacitaçÕes' sendo oferecidos lanches

aos presentes.

considerando: que são realizados eventos de inauguração das obras

municipais, oferecendo assim coquetel de boas vindas

Considerando: que a Secretaria cle lnfraestrutura de lnfraestrutura dá

supoÍe a todas as outras, sendo uma Secretaria que atua eÍetivamente em

todo município, com um contingente atual de 500 (quinhentos) colaboradores

que tomam o café da manha na sede da Secretaria ou em seus postos de

trabalho.

Por essa e outras razÕes que é de suma importância à realização do

presente processo licitatória para conclusão mencionada'

RonnY Von
Secretário Mun

I
nCo reitas

,à Administraçáo

Dec. no. 0001/20 de 0210112017
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OBJETO: AOUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS DEIUANDAS DA REDEMuNtclpAL soctoAsstsrENctAL PARA o arr*ai",o oE2o2o

Com uma Rede So .

Municipar de Assistência #;:":H":.':;:::.:'em dera necessita, a secreraÍia

de baixa renda e/ou ", ,"",rr" ^l:,_-:_:::':= 
oos seus usuários, ou seja, famÍrias

resisração que rese "."J;'::,j:#::1,:',::::sociar 
sendo assim, conrorme a

Ministério do Desenvorvim€nto sociar - MDS, no oru ," .i'ore 
com as recomendações do

pães' para os usuários dos .;=":;"::l^'^ll-1"" 
*t a ofêrta de alim€ntação, como

que tem como púbrico 
",," :.T.:.::T;;:""":1]:§::s, os seMços de convivencia

Destaca_se gue esses serviços são ofertados aoBorsa Famíria, nos centros de Referência oe Rssistênci:s 

usuários do cadastro único _

Acolhimento (Abrigo lnfantil e rAMl). 
I social - CRAS, lnstituiçôes de

"r,r";;::,:T::: fff--se 
a srande demanda de pães para suprir as necessjdades

desse,em, conrorme es[cir::::jfffi";licíta Processo Licitatório para aquisiçâo

Diante do exposto' a soricitaÉo se justifica pelos argumentos acima reratados

JUSTIFICATIVA
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PREFEITURA NTUNTCIPAL DB ITATTUBA

Secretaria MuniciPal de Saúde

oFÍClo/sEMSA No 26/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR.

Assunto: JustlÍicativa para aquisiÇão de pães

Senhor Diretor,

É a justificativa

Honrado em cumprimentá-lo. venho por meio destes. iustificar a Vossa senhoria a

aouisição de pães para "o"' 
;i;::t"ü"at' a-"lr'"d"-r'a'"it[át at sutiat do Município de

tràituba-PA. por um periodo * iiiJã"'meses' àpartir'da assinalura do contrato'

Considerando "";t*il;ãá 
de aquisição de pães a hm de:

oFornecer;*;;;il;aiàdamanha'assimcomolanchesaospacientes
e acompanhantes que la-zem tr*u"'to-t ftlu Secretaria Municipal de

saúde de Itaituba' vla TFD - T'utu*tnto-Fo'a do Domicilio' na Ê!'r 
-''' 

de

Santarém' ou seja' aqueles que ficam t'otptauAot na Casa " ' poio de

. ;:::1'J;:âiç0eS'o'"o cafg !1m.a1ha, 
assim como lanches aos pacientes

. u"o.pu*,lilJ' àà tià'onli Yil':*il"tJ'il"á;fi*ii, - centro de

o Fornecer lanches aos pacientes usuart'

Atendimento Psicossocial de ltaituba/PA:

o Fomecer ;;ij|"il';;;i"'tt' "uátio' 
do centro Especializado em

Reabilitação - CER' de

o Fornecer ,á*'il"*" há programações realizadas pela Secretarta

saude' vigÍ;;cà 't"ra"' 
sl'*i""*: o:'9:::']ho Municipal de saúde de

Itaitúa - Cúsl' para 
'1ese.n':t'i"]t"-"^9-"b:Xl"'"?Xoilr," "n""' -'LÜ â

Diante das necessidades supracitadas' ao rece

Vossa Senhoria a avaliação ao pàt""o à* 
'nt*o' 

com emissào de parecer prof por essa

Diretoria. para quc' ao lrm' 3#T;;.'iffii'ao setor tàÀpttà.,tt' onde lorrnarizará o

írà..*"'r-ilit"ório para aquisição de pães'

Na oPortunidade, renovamos P

Atencio

rotestos de consideração e apreço'

Itaituba-Pará

Ia do

Secretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 07 1 1 2019'

s/n - Bai rro Boa EsPerança -Tel
Av. Marechal Rondon,

E-mail: ll ll a

l0 - ltaituba- Pará

t.
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JUSÍIFICATÍVA

OBJETO: Contratação de pessoa iurídica para Íornecimento de pães do tipo: pão

hot dog, pão de forma' pão Írancês' pão de leite e páo doce à Sede da Secretaria

Não tem como falar em educação de qualidade sem mencionar uma formação

continuada de professores; que já vem sendo considerada' juntamente com a

formaçáo inicial, uma questão Íundamenta I nas políticas públicas para a educação

stgnificativa. A coNsTlTUlÇÃo FEDERAL , de 1988, e a Lei Federal de N" 9394/96

- Que determina as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, definem com clareza

o paPel e a imPortâ ncia do municiPio como ente federativo autônomo' na formaçáo e

criando, inclusive' meios que objetivam o

na gestão da política educacional'
As determinações atrelam-se o atendimento

crescimento da educaçáo significativa

Brasileira e interessados' que para efeito

ao público que compõe a Educação

necessário se Íaz um bom Planeiam ento, atualizado e de incentivo à Íormação

continuada dos profissionais que atendem à Rede de Ensino PÚblico Municipal' Na

intenção de assegurar um ensino de qualidade cada vez maior aos alunos' a

atualização de conhecimento do docente é requisito profissional indispensável' lsso

stgnifica que cabe à Esfera Pública Municipal possibilitar meios, além dos livros' para

a construçáo do conhecimento significativo' Íavorecendo o professor a melhorar

e com isso aPoiar aos alunos na

cada vez mais suas práticas pedagógicas

no acúmulo de informaçÔes' Este é um

construçáo de conhecimentos' e náo apenas

de aPerfeiçoamento dos saberes

dos Processos permanentes e constantes

omente do docente, mas de todos os

ários às atividades profissionais náo s

trabalhadores da rede de ensino público Mun

Secreta ria Municipal de Educação na intençã

ndimento letivo, proporciona eventos

icipal. Neste sentido, justifica-se que a

o de semear açÕes favorecedoras ao

necess

bom re

Endereço: Tllve§sâ dr Àgosto, 1

!,u {ll.s:
PA

de socializaçÕes de ideias e

Municipal de Educação' para o ano 2020'
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experiências' bem como de aPrendizagens' denominadas de formaçôes

continuadas No decorrer dos eventos' lanches aos

servidos. Diante do embasamento, exPosiçÓes' e urgências! e ainda ao que nos

reÍerimos aos trâm ites necessários, solicitamos à esta D iretoria de ComPras da PMI'

abertura de Proced imentos licitatórios nos termos da Legislaçáo em vigor quanto ao

ento de Pães do tiPo: Pão

OBJETO: Contrata

hot dog, Páo de fo

ção de Pessoa iurÍdica

rma, Pão Írancês Pão de leite e Páo d

para fornectm

oce à Sede da Secretaria

MuniciPal de Educação, Para o ano 2020

Am itton Teixeira Pinho

Secretário MunictPa I de Educação

!)E

particiPantês deveráo ser
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