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SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAçÀO
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Na intensão de oferecer náo somente o bem-estar, mas conforto e segurança aos agêntes que

compóem a Educaçáo Pública Municipal, urgente se faz a utilização dos melhores recursos, somado à

qualidade do material, unindo conceitos estéticos com funcionalidade, proporcionando, assim, uma

experiência de uso mais proveitosa e confortável para todos. Assim define-se o patrimônio público, em
v especial, de utilização dos agentes diretos das Escolas e SEDE da Secretaria Municipal de EducaÇão.

Sendo o mobiliário uma ferramenta de apoio escolar que traz conforto físico e consequentemente

influencia no rendimento de uma educação significativa, necessário se faz a citação da NBR 14006 de

01/2008 que "esfaóe/ece os requ,sitos mínimos, de forma individual, da composição dos móveis e os aspecfos

ergonÔmicos que devem ser adotados pelas instituiÇões de ensino, além desles itens, inclui-se nesta norma

características relacionadas à durabilidade, resrisÍéncia, acabamento e segurança", estendida ao incentivo pelo

uso ou reutilização do mobiliário, o patrimônio será direcionado conforme a finalidade para o qual foi
fabi'icado, que na obediência aos quesitos mínimos de segurança estará garantindo a quâlidade e
durabilidade do bem, em questão. No oportuno, seguem as exposições de motivos, para fins da
justificativa, em referência a aquisição de materiais necessários para a reutilizaçâo de bens
patrimoniais, conforme ao elencado 1. E rande o ouantitativo de lnstituicóe s da rede de Ensino Público
Municipal que se encontram sob a onsabil idade da rA Púb que d ndem mobiliário em

documentacão admini trativa, assim como com promete o armaze namentoS e qualidade da AlimentaÇáo
escolar: 3. A deterioracão motivada pela acã o do temoo , bem como a quantidade de uso do mobiliário
De acordo com a exposição, cabe à respectiva Esfera, neste caso Municipal, à vista das condiçóes
disponíveis, estabelecer parâmetro para melhor atendimento ao que se pede. euanto aos trâmites
necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, abertura de procedimentos tacitatórios
nos termos da Legisiaçáo em vigor em referência ao OBJETO: Contratação de empresa especializada
em fornecimento de materieis para recuperação de mesas, cadeiras, portôes e alambrados para

atendimento as Escolas da rede Público Municipal e SEDE da Secretaria Municipat de
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oBJETo: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais para recuperação de

mesas, cadeiras, portóes e alambrados para alendimento as Escolas da rede de Ensino público

Municipal e SEDE da Secretaria Municipal de Educação.

.U
os serviÇos essenciais, como o armazenamento de materiais pedaoóqicos. arquivamentos da
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