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OBJE TO : Contratação de Pessoa ju[Ídica Para fornecimento de material espoÍtivo, com a Íinalidade

a atendeÍ o Planeja mento anual onde poderão ser utilizados nos campeon alos, iogos e eventos

espo rtivos, PÍomovidos Pelas escolas da rede de ensino Público muntct pal, bem com PaÍa

atend imento à SEDE da SecÍeta ria Municipal de EducaÉo

CONSIDERANDo que a l'DB -L

No 9394/96, em seus ar

detetnina a gatantia da

ei de Diretrizes e Bases da EducaÇão Naci-onal

tigos dita: Art ' '( ) inciso IX qüe

Àrt.5". "o acesso à
quaTidade educacionaf "'

de cidadãos, asso

3".

educação básica obrigatória é diteito Público sübieLivot Podendo

cíaçáo comunitária '
qúalquet cidadão' gÍuPo

organização sindical ' 
en tidade de c7asse oú outra fegalrnente

nistério PúbLico, acionar o Poder Púb71co

constituida et ainda t o Mi

para exigi-Lo' Art' 22' -A educação b ásica tem PoÍ finaLidades

Íar-lhe a ÍoÍmaÇão comum indispensávef
d,esenvoLver o educando ' assegu

exTg

pata o exercicio da cidadanta

^^t-à^a poste
LrabaTho e eJr es Lu""'

educação infantiT' d'o ensino f

base nacional comun' a ser cory

e

e fornecet-Lbe meios para progredir no

riores" - 26. ttos cúrricÚlos da

undamental e do ensino médio devem ter
Àrt.

ndos. §-

fementada r eÍn cada sistena de enslno

em cada estabefecimento escoTar '

ída Pelas caracterlsLicas regTon

ura, da econonia e dos educa

por ulna Patte diveÍsif icada '
ais e locais da sociedade ' da

A edücaÇão fislca '
sco7a, é comPonenxe curricularcuft

integ Íada à Pro1osta Pedagógica da e

sáo as condiÉes de
Deigual importância,

atendimento às pessoas que compôem o espaço escolar. Sendo a prática Esportiva

um dos meios à assegurar matrícula'

medida de aprovaçáo por força da Lei de acesso-'

permanência, formaçáo' crescimento' autonomia' valo res e PrincíPios da vida humana aos

alunos da ÉducaÉo Básica' e ainda, observa-se que a píática do Esporte é de extrema

importância Para a inclusão social, Pois incluem a melhoria nas relaçóes sociais entre os

participantes. Diante das consideraÉes e exPosiÉo' e ainda Para fins de assegurar o

atendimento de modo igualitário a todos os alunos que compóem o espaço escolar'

EndeÍtço: Trav§§Â l5 de Agosto, 169 - (entie Rus Dr. Ilugo do \ÍendonçÊ e .{Yeúidr Nova de Sant'Â'nr)
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obrigatóÍío da educaÇão básica"

till \l t.s
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

pena de se ferir a dignidade humana' solicitamos à Diretoria de Compras da PMI' de acordo

com os trâmitês necessários' abertura de procedimentos licitatórios 
lt'^:::i" 

t"

Legislação em vigor quanto ao OBJETO: ContrataÉo de pessoa iurídica para fomecimento

de mateÍial esportivo' com a finalidade a atender o planeiamento anual onde poderáo ser

utilizados nos campeonatos' iogos e eventos esportivos' promovidos pelas escolas da rede

de ensino público municipa'' o"-' *rn para atendimento à SEDE cta Secretaria Municipal de

Educaçáo

on Teixeira Pinho

Secretário Mun icipal de Educação

s Aveni.t. NoÍ! d€ Sant'A@)
Hrso de Mendon§â
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