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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Considerando solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), as quais 

foram solicitadas a EVENTUAL CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A FIM DE ATENDER AS 

DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA. 

Tendo como base o Princípio da Continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a 

Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-

se que a aquisição objeto deste Termo de Referência é imprescindível para manutenção das atividades 

desenvolvidas por esta Prefeitura Municipal e Secretarias. 

Prefeitura Municipal: A Confecção de Material Gráfico, justifica-se pela necessidade de manter os 

trabalhos administrativos e operacionais rotineiro nos setores, para manter os serviços públicos em níveis 

aceitáveis. Considerando ainda o atendimento as necessidades de outras Secretarias vinculadas que estão 

sob responsabilidade da prefeitura; 

Secretaria Municipal de Saúde: Na busca pelo aprimoramento das atividades do Sistema Único de 

Saúde – SUS, faz-se necessário a aquisição de material impresso, 

para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde, seja ela em Unidades 

Básica de Saúde, Postos de Saúde, Hospital Municipal e unidades de saúde especializadas; 

Secretaria Municipal de Educação: A contratação visa a suprir as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação e demandas dos serviços dos programas educacionais do município, que possui uma 

rede de atendimento na região urbana, rural e ilhas do município, visando atender a secretaria de educação 

bem como as atividades relacionadas as escolas do município de Chaves 

Secretaria Municipal de Assistência Social: O Município de Chaves, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, coordena e executa a Política Municipal de Assistência Social, seguindo as 

atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e segundo os princípios e diretrizes da 

Lei Orgânica da Assistência Social, que garante o atendimento das necessidades básicas da população por 

um conjunto integrado de ações, que requerem serviços de impressão. 

 

Diante do exposto, vemos a importância da aquisição dos itens solicitados considerando ainda, 

que dever da gestão municipal desenvolver um trabalho de forma satisfatório, para atender a população deste 

Município, por meio de serviços, e outras atividades desempenhadas, nas quais se faz necessário a aquisição 

do objeto descrito em termos de referências, resolvo AUTORIZAR abertura de procedimento administrativo 

compatível com quesitos desse objeto. Para tanto, se deem os procedimentos administrativos de praxe, 

providenciando pesquisa preliminar de preços e prévia manifestação sobre a existência de Recursos 

Orçamentários para a cobertura de tais despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório. 

Sem mais para o momento. 

 

Chaves-PA, 27 de setembro de 2021. 
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