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SOLICITAÇÃPO DE MATERIAIS/SERVIÇOS 

 

Altamira/PA, 02 de junho de 2022. 

 

 

À Ilma. Sra. 

 

APOLIANE LOPES GOMES 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

1. DEMANDA 

 

1.1. Segue demanda para Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de 

materiais pedagógicos e jogos educativos para atender a Secretaria Municipal de Educação de 

Altamira – PA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Com o intuito de atender a Secretaria Municipal de Educação de Altamira – PA, em virtude das 

nececidades, o presente processo licitatório justifica-se pela necessidade da aquisição do objeto a ser 

licitado para atender de forma comprometida as ações públicas do Municipio de Altamira – PA. O 

comprometimento com o bem estar da população deste municipio leva a gestão pública a criar 

condições para oferecer aos mesmos, políticas públicas e prestação de serviços que possam favorecer 

o bem-estar do municipio.      

2.2. A contratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade PREGÃO, do tipo 

ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, pelo critério MENOR PREÇO 

POR ITEM, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Finanças e através do Setor de Licitação, para os procedimentos. 

2.3. O município de Altamira contava, em 2021, com uma população aproximada de 117.320 

pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade tem uma 

área territorial de 159.533,306 km2, sendo, desse modo, a maior em extensão territorial do mundo. É 

referência em educação para os municípios vizinhos da região Xingu: Pacajá, Vitória do Xingu, 

Senador José Porfírio, Brasil Novo, Medicilândia, Anapu e Uruará. Por este motivo a demanda pelos 

serviços públicos de educação é elevada. 

A aquisição deste material é de extrema importância para o bom desempenho das atividades e 

apresentação individual dos integrantes da Secretaria Municipal de Educação de Altamira – PA.  

Em vista disso, solicitamos AUTORIZAÇÃO, emitida pela autoridade competente, para instrução 

de procedimento licitatório para Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento 

de materiais pedagógicos e jogos educativos para atender a Secretaria Municipal de Educação 

de Altamira – PA. 

 

 

 

 

 

 

KÁTIA MIRELLA DA SILVA LOPES  

Secretaria Municipal de Educação 
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