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MUNICÍPIO DE ruRUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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JUSTIFICATIVA PARA A CON ACÃO
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Objeto:- ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 20210305, ORtGtNARtA DO pRfCÃO
rlernÔNlco PoR REGtsrRo DE nnÉço No 9/2021 -261002, Tlpo MENoR pREÇo
PARA AoulslÇÃo DE DIVERSoS MATERTAIS DE coNSUMo E cAptrAL pARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FAZENDO USO DO RECURSO DO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), DESTINADO A SUpRtR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICTPAL DE eOUCnçÃO DE JURUTI/PA.

unidade Requisitante Interessada: secretaria M unicipal de Ed ucação.

A(o)
Exmo.(q). Prefeitg(a) Municipal de Juruti/PA

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando e necessidade da contratação do objeto e que a presente adesão
demonstrou-se o meio mais eficaz e vantajoso para o atual momento da gestão da
secretaria municipal de educação, apresentamos justificativa abaixo, nos termos da Lei e
da fundamentação legal para a presente contratação:

1. Da necessidade da Gontratação e Justificativa para a Adesão:
Criado pelo Governo Federal/FNDE, o Programa direto na Escola - PDDE, tem o

objetivo de suplementar as escolas com recursos financeiros. O PDDE consiste na
assistência financeira ás escolas públicas da educação básica das redes Estaduais,
Município e do Distrito Federal e ás escolas privadas de educação especial mantida por
entidades sem fins lucrativos. Os recursos do programa são transferidos pelo governo
federal de acordo com o número de alunos informados através do prontuário dõ censo
escolar do ano anterior ao repasse.

A execução e fiscalização do Programa ocorrem em conjunto com diversas
instituição, dentre elas a secretaria Municipal de Educação, Unidades Escolares,
associações de pais e Professores, e visa à melhoria da estrutura física, pedagógica e
manutenção diárias do ensino, contribuindo para elevação da qualidade da educação
básica.

Programa dinheiro direto na escola engloba várias ações tais como a melhoria da
infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos
financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da
educação, a cota de repasse do Município de Juruti já foi disponibilizado, valor esse que
varia de acordo com o informado no ano anterior, o recurso vem via Secretaria de
Educação para atender as escolas que não possuem conselho escolar constituído ou
regularizado ponanto, temos a responsabilidade de adquirir tais materiais e realizar a
distribuição e prestação de contas, é relevante citar que por conta do instável valor e itens
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solicitados de forma eventual para a secretaria foi criada uma deman& FHRFrrUloba
diversos tipos de materiais, que serão adquiridos e enviados para as escolas de acordo
com as necessidades e com esse objetivo faz-se necessário a contratação de empresa
para fornecimento de material consumo em geral.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se
pela eficácia e vantajosidade que representa, uma vez que demonstra-se o procedimento
mais célere diante da atual situação da Secretaria Municipal de Educação, bem como se
faz vantajosa conforme confirmam as propostas acostadas em comparativo aos preços de
mercado para uma possível licitação.

2. Fundamentação Legal para a Contratação
Considerando a solicitação e justificativa apresentada pela Unidade Requisitante, a

referida contratação deverá ser na forma de Adesão a Ata de Registro de Preços de que
trata o AÍ1. 22, du Decreto no 7.89212013 e alterações posteriores relativas ao Decreto no
9.48812018, bem como subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666/93 e alterações
posteriores.

E a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e
especificações dispostos no Termo de Referência.

Juruti/PA, 10 de dezembro de 2021
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