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GABINETE DO PREFEITO 

 

JUSTIFICATIVA 

A: 

 

Comissão Permanente de Licitação  

 

 

Justifica-se a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para 

Aquisição de kit escolar (01 Mochila, 01 Caderno de 10 matérias personalizado, 01 

lápis, 02 canetas, 01 Uniforme escolar (camisa), 01 Borracha, 01 apontador e 01 

régua de 30cm, 15.640 (quinze mil seiscentos e quarenta) kits, para atender os alunos 

da rede Municipal para o ano letivo de 2019 no Município de Porto de Moz tendo em 

vista a necessidade de aquisição. Considerando que, particularmente em nossa cidade, 

as diferenças sociais são acentuadas pelo baixo poder aquisitivo das classes menos 

favorecidas, atendidas pelas escolas da rede municipal de ensino, visando aperfeiçoar 

suas ações frente às demandas da sociedade e as contradições sociais que assolam 

nosso município, se faz necessário à aquisição de materiais escolares pela Secretaria 

Municipal da Educação para os alunos da rede pública, a serem utilizados no ano 

letivo de 2019. Salientamos que a adoção do critério a ser utilizado, qual seja o 

julgamento e contratação de menor preço por lote, justifica-se em virtude da 

viabilidade econômica, mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, haja 

vista a dificuldade logística/operacional da administração em proceder com a 

contratação, recebimento e distribuição de todos os itens, um por um, em separado. 

Em virtude da urgência justificado pelo motivo supra ditos, se faz necessário o 

processo licitatório de acordo Lei 8.666/93. 

Esta contratação não tem natureza continuada, sendo necessária a realização de 

procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição. Deve-se 

ressaltar que os produtos constantes na presente licitação são extremamente 

necessários para o bom funcionamento e desenvolvimento das ações desta 

municipalidade, para manutenção das atividades-fim da Prefeitura Municipal de 

Porto de Moz. 

Porto de Moz/PA, 16 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS 

Prefeito Municipal de Porto de Moz 
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