
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

JUSTIFICATIVA

PROCEDIMENTO: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS AGRÍCOLAS E PEÇAS DE ROÇAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS E
CEAMCA), DO CADASTRO ÚNICO-CADÚNICO/PBF E FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE CASTANHAL/PARÁ, POR UM PE´RIODO DE
12 (DOZE) MESES.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2020

A Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social de Castanhal/PA, no uso de

suas atribuções legais, em face da necessidade de contratação de empresa

especializada para aquisição de ferramentas agrícolas e peças de roçagem, para

atender as necessidades da proteção social básica (cras), da proteção social

especial (creas e ceamca), do cadastro único-cadúnico/PBF e Fundo Municipal de

Assistência Social , neste Município de Castanhal/Pará, por um periodo de 12

(doze) meses autorizou a abertura do presente procedimento licitatório.

A contratação advém da necessidade deAtender ao plano das Políticas Públicas de

Assistência Social, conforme determina o art. 203 da Carta Magna Brasileira e a Resolução

109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);

A aquisição dos produtos em questão pauta-se na necessidade demonstrada nos serviços

socioassistenciais;

Os serviços ofertados pela SEMAS se realiza em Proteção Social Básica e Especial, e através

do Cadastro Único, tendo como incumbência em comum o atendimento à população que se

encontra em situação de vulnerabilidade social. Sendo que, os equipamentos

socioassistenciais gerenciados pela SEMAS necessitam de materiais para subsidiar a

manutenção do espaço físico, atendendo integralmente aos usuários com qualidade e

eficiência.
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A Secretaria Municipal de Assistência Social de Castanhal/PA gerencia no município 7 (sete)

Centros de Referência de Assistência Social-CRAS, 1 (um) Centro de Referência

Especializado de Assistência Social-CREAS, 1 (um) Cadastro Único-CADÚNICO e 1(um)

Centro de Acolhimento Municipal para Crianças e Adolescentes-CEAMCA, bem como a

Casa dos Conselhos e está vinculada a SEMAS. Ressalto, que esse o CEAMCA presta

serviços de alta complexidade garantindo proteção integral aos usuários que se encontram em

situação de violação de direitos.

Nesse ínterim, persisti no âmbito da presente secretaria a necessidade de adquirir ferramentas

e peças para roçagem, ou seja, aquisição de utensílios básicos para facilitar a consecução dos

serviços da Política Pública de Assistência Social.

DO QUANTITATIVO

O quantitativo constante no Termo de Referência utilizou como base a necessidade de

itens informada , sendo estes, suficientes para atender toda demanda necessária.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isto posto, uma vez revestido das formalidades legais e necessárias, JUSTIFICO a

necessidade da abertura de processo licitatório, cujo objeto é a contratação de

empresa especializada para aquisição de ferramentas agrícolas e peças de

roçagem, para atender as necessidades da proteção social básica (cras), da

proteção social especial (creas e ceamca), do cadastro único-cadúnico/PBF e

Fundo Municipal de Assistência Social , neste Município de Castanhal/Pará, por

um periodo de 12 (doze) meses autorizou a abertura do presente procedimento

licitatório.

Castanhal-Pará, 09 de Fevereiro de 2021

CINTIA LARISSA BRASIL DO VALLE
Secretária Municipal de Assitência Social
Decreto N° 011/21, de 02/01/2021
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