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OBJETO: Contratação de empresa especializada para Aquisiçáo de Brinquedos para Distribuição

Gratuita às Crianças e Para atender os programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social do Município de Óbidos-PA.

unidades Rêquisitantes lnteressadas: secretaria Municipal de Desenvolvimento social

Apresentamos Justificativa para a contratação do obieto:

A presente aquisição do objeto A aquisição dos brinquedos é necessária para o alendimento

de projetos sociais, além de distribuição gratuita em festividades como dias das crianças e natal, do

qual a Prefeitura Municipal de Óbidos, junto à Secretana Municipal de Desenvolvimento Social,

rêaliza todos os anos a fim de garantir um dia mais feliz para crianças carentês, desta

municipalidade.

Tais brinquedos infantis, são de fundamental importância, devido garantir as etividades

lúdicas, interação social, brincadeiras recreativas, além de estimular as habilidades diversas por

meio de jogos, exercícios e outras atividades práticas. Em assim sendo, esta sollcitaÇáo se faz

necessária para suprir as necessidades de brinquedos eduoativos PedagógiÇo§, para realização de

atividades que possam melhorar o processo de aprendizagem, pois, as bÍincadeiras e as

interações sociais entre as crianças, são consideradas fundamentais no processo da formação,

pela qual a criança toma decisôes, expressa seus sentimentos e valores.

A quantidade solicitada justiÍica-se pela quantidade de crianças e adolescentes que temos

em nossos programas sociais, além das demais crianças de famílias em vulnerabilidade financeira.

Neste sentido, a formação de Registro de Preços para o ob.ieto desta contratação, objetiva a

racionalizaçáo dos gastos públicos e pretende gerar maior economia, obtida por meio de ganhos

em volume e escala de fornecimento e redução da necessidade de uso de estoque, considerando a

possibilidade de estimar por período, evento ou destinação, as contratações e por conseguinte as

entregas.
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JUSTIFICATIVA

Exmo. Prefeito Municipal Jaime Barbosa da Silva
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realizada allaAssim, solicitamos que a contratação do referido objeto seja

Modalidade PREGÃO, do tipo ELETRÔNIGO, por SISTEMA DE REGISTRo DE PREçO, pelo

critério MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e

de acordo com as demandas estimadas pela Unidade Requisitante.

Obidos/PA, 22 de novembro de 2022

Aldanête d tos Farias Viana
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social

Decreto no 02012021
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É a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e especificações

dispostos no Termo de Referência.
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