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Obieto: Contrataçào de empresa especializada para futura e eventual agüsiçào de Mobiliários
Escolar, pata atender às demandas da Secretaria Muoicipal de Educaçào de Óbidos. tto exercício de

2022.

Unidades Requisitantes Intetessadas: SECRETÂRIÀ MLÍNICIPÂI DE EDUCÂÇÀO

Ao
Exmo. Prefeito Municipal Jaime Barbosa da Silva

Apresentamos Justificativa para a contratação do obieto:

Â contrataçào pretendida é necessária para eqüpar os itens serào utilizados para atender às

necessidades das Unidades de Ensino da Secrearia Municipal de Educação - SEMED; Informamos

que se faz necessária a aqúsição de Mobiliáiio para composiçào de salas de aula, no ionito de supú

a crescente demanda nas tlnidades da Rede Muoicipal, para o bom andamento e frrncionamento das

Unidades de Ensino, proporcionando confotto aos alunos e ptofessotes, melhor eficiàcia no ensino-

aprendizagem dos alunos e gualidade de trabalho para os profissionais da Educaçào. Diante do

exposto, a importância e necessidade desta secretaria em contÍatar os itens nos quandtativos

solicitados, atendendo este ano de 2022.

Dessa forma, se faz necessário à conttatação de Empresa para a aquisiçào de Materiais

Mobiliários Escolar, visando ter o pleno funcionamento das atividades dando suporte as escolas

municipais . de forma errciente que aúiam os obietivos a que se destina, ambientes saudáveis e

educativos.

Neste sentido, a formaçâo de Registro de Preços para os materiais objeto desta contrataçâo,

objetiva a racionaüzaçào dos gastos púbücos e pretende gerar maior economia, obtida pot meio de

ganhos em volume e escala de fomecimento e redução da necessidade de uso de estoque,

considerando a possibilidade de estimar por período, eveflto ou destinaçào' as con&âtaçôes e Pot

conseguinte as enúegas., ü§to que o tetomâ â8 aulas presenciais no ano letivo 2022'

Àém disso. co0siderando que a feinua deste processo licitatório visa o alendimenro de forma

unihcada das unidades Reqúsitantes, há sigoiEcatiwa economicidade na quantidade de processos

licitatórios realizados durante o mesmo exercício hnanceko para o mesmo objeto, cujos pteços serão

uniÊcados e praticados no âmbito do objeto para toda a Prefeinrra de Óbidos, com significativa

economia e racionalizaçào de tempo, custos, uso da máquira administrativa, iom con§equente

eFrciência da máquinâ pública.

Âssim,solicitamosqueacontrataçàodoreferidoobjetosejarealizadaatrar'ésdaModalidade

PREGÃO, do tipo ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, pelo critério
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MENOR PREçO POR ITEM, considerando o eventual fomecimento, de forma parcelada e de

acordo com as deniandas estimadas por cada Unidade Reqüsiante

É a justificativa, qug segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e especiEcações dispostos

no Tetmo dê Referêricia.

. Obidos/PA,05 de janeiro de 2022.

Maria Bentes Souza
Educacào
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