
à
F,-sc7(

-.oÃ

!,raatrruRÂOa riÀlluar

oBJETo: AOUlslÇÃo DE MArERlAls DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS

ããüÃ*óos DESrE MUNlclPlo No EXERclclo DE 2020

E, assim sendo, e de

inclusão mencionada

JUSTIFICATIVA

suma imPortância o Processo licitatório Para

Leiliane Pe Nasci ento

Secretária MuniciP al de Administração

Dec. no. OO44|2O20 deO1lO4l2O2O

E objetivo da presente justificativa a aquisição, de materiais de expediente'

para que se dê continuid"iãlot t"*iços prestados por este município' haja

vista torna-se impossivel ";"';;É" 
dàs demandas na esfera municipal' sem

a aquisição do mesmo'

Sabe-se que a licitação destina-se a garantir a observância do principio

constitucional aa isonomiiã"";;;;;ti; ÀJt u"nt";ot" para a administraçáo'

devendo ser processada ;;ü;;-; "scrita 
conformidade com os princípios

básicos da legalidade, oá'im"pessoafiOade da moralidade' da igualdade' da

publicidade, da probioaãe iornini't'"ti'"' da vinculação do instrumento

convocatório, do lulgamenio objetivo e dos que lhes são correlatos

Considerando ainda que para exercer um b9I trabalho se faz necessário

ás ferramentas "0"q,"0"]]iJ 
ó*úã.Ã'ir"1f ll1*#áEl 
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ffi;il;H"ados neste município torna-se rnors

canetas, borracha, "p;t"à;;" 
áxã arquivo' pasia' clipes grampeadores'

oasta Az, régua, marcadJà-s de texto' ioner' cartuchos' livro de protocolo'

iuro. ,t". enveloPes dentre outros'

Considerando a necessidade de. elabora$o de portarias' decretos'

memorando, ofícios e tà0" ã'it"it" ag 99*?lhçáo 
no que se rerere a

llSJià" ôri,l*, o á'pottããti'a torna-se indispensável

0

kilions Ps"iro No§ctnsüo
sGCÍdáílâ irunÉipâ o'

rdmliktn(l.
0.. Lt. Joounoro c" otogt2o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Secretâriâ MuniciPal de Saúde

oFÍClO/SEMSA No 50/2020

A DIRETORIA DE COMPRAS - DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR.

Assunto: Justificativa para aquisiçáo de materiais de expediente

Senhor Diretor,

Itaituba-Pará

Honrado em cumprimentá-lo' venho por meio destes' justificar a Vossa' Senhoria'

por meio dos documentos t;';;;;;t:'" tont'àtuçao de empresa para o lomecimento de

marer.iais de expediente. pr*'",."ãir., "e..s.idaà.s 
da Secietaria Municipal de Saúde de

itii;;;-;À,;;i;;;"'í"à" de l2 (doze) meses' à partir da assinatura do contrato'

A aquisição au' 
'rruioàlt 

tem por Íinálidade o. abastecimento dos estoques' para

atender as necessidades d" s;;,J; MLíicipr ae saúde, durante 12 meses, a partir da

"rr'rr*ãa"ãniruto, 
,i.unao ã à*ai"n'o dà toda a demanda do município

Ressalto. qut u uiiJçáo em apreço' 
.e. 

itnprescindivel para a continuidade das

atividades desenvolvidas pA"§á.r'.iii" ftfrricipal de Sãúde, pois visa atender a necessidade

Uári.^ a. todos servidores, no desenvolvimento de seu labor'

Em razão ao O.'""ft gu'untir os sen'iços de saúde não pode o município correr o

risco de adiar o processo licitatóiio, devendo buscar na lei e nos princípios norteador da

;;;";il;à; púúi"u.,rnu forÀa de solução que vá ao encontro de interesse público'

Para tanto, j,.tii;;-;; o p'ot""o licitatório para contratação de empresa

especializada em lomecimento ãt 'utt'i'i' de expediente' ante a necessidade da secretaria

municipal de saúde a. rt"'t*iiiÀ" tí 'up'i'' 
t^ gu'untir um amplo desenvolvimento do

trabalho, sendo que u, quuit]ãuat" t'tiÀáa"' e ielacionadas nas planilhas anexa foram

Ílxadas com base no consumo médio verificado nos anos anteriores'

Diante das necessidades supracitadas' ao recebimento deste oficio' solicito a

Vossa Senhoria a avaliação do processo em anexo' com emissão de parecer proferido por essa

Diretoria, para que, uo ti-l'seja e'lcamiúada ao setor competente' onde formalizará o

Pro.esro-Li.itutóiio para aquisição dos referidos matenars'

E a justificativa.
Na áportunidade, renovamos protestos de consideração e apreço'

Atenciosanrente,

driono dc Águ iar Coutinho
ecretário MuniciPal de Saúde

Decreto MuniciP al 0481 2020

Av.MarechalRondon,S/n_BairroBoaEsperança_Telefax:(93)3518-2002CEP:68181-010-ItaitubaPará
E-mail: semsa@itait;ba.pa sov br / iamax'prado@itaituba'oa sov br
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Secretaria Municipal de Assistência Social - SEM

REPUBLICA FEOERATIVA DO

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

JUSTIF ICATIVA

DAS

BRASIL

TAITUBA

OBJETo: Aquisi$o de Material de Expediente para o exercício do ano de 202O para a

ApresentelicitaÉoéjustificadapelanecessidadedeaquisiçãodemateriais

necessáriosparareposiçãodoestoquedoAlmoxarifadoparaatenderasdemandasda

SecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial-SEMDAS-esetoresligados,visandomanter

oplenofuncionamentodasatividadesadministrativas,dandoSuporteàstarefaseações

operacionais, nas atividades desenvolvidas' por período de 12 (Doze) meses'

A solicitação se justifica pelo fato desses serviços utilizando o material de

expediente,seremdecarátercontínuonoâmbitodaassistencialsocial'garantidosno

Sistema Unico de Assistência Social - SUAS' se enquadrando' portanto' na categoria de

serviços essenciais, tendo como usuários as famÍlias de baixa renda'

Diante do exposto e dos motivos apresentado acima' solicitamos a aquisição de

materialdeexpedienteparaatendertodosossetoresVinculadosàSEMDASequefazem

pare da sua Rede Municipal de Assistência Social'

guiar
stência Social

nno7l2O17

Secretaria MuniciP al de assistênciâ social - SEMDAS

av. Tíansamazônica, nP 583, Bairío Bela vista cEPi 6818G2 30 ltalt!ba - PA

n
Mun

Endereço
E-ma it: rnàii comTelefone: (93 357a 3667
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA illUNICIPAL DE ITAIÍUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

e7
,r{

J,a

oBJETo: Contratação de pessoa jurídica para fomecimento de materiais de expedientes à Sede da

Secretaria Municipal de Educaçáo e Escolas, para o ano 2020.

Itaituba-PA Abril de 2020§.

,attN
sc'.§.
§i"

Endêr.ço | ÍÍavêsta 15 dê AAosto,169 ' (ent ê Rua Dr' Huto dê Mcndonçâ t Avcnida ovadêSanfAn')

-ltâituba - PA - CEP: 6818G510 - TEI'EFONE (93)35180493

EMÀrs: §ElíQlQlTAlÍuBA.PA.§.pv.83; 9EldEgUqÍ-s-elp1ldN!.çQlÚ sECGAB@HOTMAI coM

JUSTIFICATIVA

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educaçáo Nacional No 9394/96, em seus artigos

v determina : Àrt , 12. "os estabolecÍmentos de êrsrino, respeitadas as normas comuns e as do seu s,stema de ensíno

teráo a incumbência de: ttt - assegurar o cumpnmento dos d,as /6f,vos e horas-aula estabetecidas". À tal detefminaçáO

atrela-se o atendimento ao público que compóe a Educaçáo 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 Educaçáo' que se supridos

ofertaráo bons resultados nos atendimentos estendidos à educação de qualidade, pois a aquisição de

materiais de expediente, proporcionará melhor produtividade. Que se assim for o atendimento, estará a

Esíera pública Municipal favorecendo náo somente a aquisiçáo de matêriais de expediente para as

refêridas lnstituições, mas tambám uma melhor distribuiçáo da receita finenceira. Desta forma, conclui-

se que a garantia dos produtos precisos para as lnstituiçôes de Ensino e SEDÉ da Secretaria Municipal

de Educação, será de boa execuçáo, bem como proporcionará um bom índice de produtividade,

estendido ao principal agentê, o aluno, que certamênte terá um nível de satisfaÉo bastante

r- significativo. Diante do embasamênto, exposi@es, e urgências!, e ainda ao que nos referimos aos

trâmites nêcessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, abeÍtuÍa de procedimentos

licitatórios nos termos da Legislação em vigor quanto ao oBJETO: ContrataÉo de pessoa iurídica para

fornecimento de materiais de expedientes à Sede da Secretaria Municipal de EducaÉo e Escolas, para

o ano 2020.
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