
M
,"it ,*#,;
i'l

rST -.\I -.'O D('J IâR..i
! 
) tt r,i i:.ti L'Itl E.À À iU N I(l tIâ L Dll ji.J RIITI

G-,'.1; lirl i:-. fE D-\ I']itEIrEI'I.\ .it{t-i N I(-iPu\L
CN PJ:ÍJ5.257. 555 / 00$ I ?;i

P A 2 57 
" 
Trafl sla go-krí í ) 1,S./ N o -NTova J eru szlí)r,, r 

--L-,P : 6 8. 1 70-000-Juruti /PÀ

JUSTrFrgA',r r-VÂ PARA A C(LNTRATAÇÃO

objeto: sERvIço DE coNFEcçÃo DE MATERTAL Cp{,rICO PARÂ
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E
SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS da Prefeitura de iVlunicipal de Juruti/PA.

Unidade Requisitante Intercssada: GABINETE DA PREFEITA.

lqt

Exmo.íal. PrefeitoÍal Municipal de Juruti/PA I CIC: Pregoeiro Keydson
Francisco M. Meireles

Prezado (ai §enhor (al,

A SERVIÇO DE CONFECÇê9 DE.MA',I'llRiAL GRÁFICO, através do processo
licitatório, acima elencados se destina a suprir a manutenção dos programas
vinculados à Secretaria IViunit:ipal tle Srrucle, educaçáo e existência social. A
necessidade de realizttçáo rio certame ocorre enr decorrência de que esta
Secretarias não dispõe de alrroxaritado e nern íhz estoque de produtos por longo
prazo. No procedimento licitatório deverá ser levada em consicleraçáo, em todos
os terrnos, também os itens. naLureza, cconomicidade e a finaiidade dos
produtos a serem confeccionacjos.

Considerando o essencial os atendimerrtos da população, como forma de

atender a rotina do hospital rnunicipal e se,:reraria rnunicipal cle saude, bem
como em atendirnento ao pleno funcionarnento dos setores interligados a
secretaria , faz-se necessário rnanter viár,el a possibilidacle de confecçáo destes
materiais, quando do acornpanhament.o, a riecessidade for apontada pelos
setores, e também de forrna inrprevisível. beÍr como da necessidade de
adequações.

Neste sentido, a forrnaçáo de processo licitatório para os materiais objeto desta
contrataçáo, objetiva'a racionalização dos gerstos publicos e pretende gerar
maior econornia, obtfcla por rrie io cle ganhos eÍI volume e escala de fornecimento
e da necessidade de uso, considerando a 1:ossibilidade de estimar por período,
evento ou destinação, as coqtratações e, por c<;nseguinte as entregas.
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Outro fator importante no sistetna de registro de preços e que as previsões de
dotações orçamentárias so sào exigidas para formalizaçáo clo contrato ou outro
instrumento hábíl, conforme previst-o no §?", art.7" do Decreto n" 7 .8921 13.

Assim, solicitamos que a.contratação do referido objeto seja realizada através
da Modalidade PREGÃO, do tipo ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO, pelo criterio MENOR PREçO POR ITEM, considerando o eventual
fornecimento, de forma parcelada e de acordo com as demandas estimadas pela
Unidade Requisitarrte.
E a justiÍicativa, que seg,ue anexada ao perlido inicial e aos demais dados e

especiÍicações clispostos no Ter"nlo de Rêf.tirencia.

Jrrruti-PA, 18 cie.ianeiro de 2021.

LUCIT)IA Bi:)NITÂ}I Dtr ABREU BATISTA
Prefeita cle.Juruti


