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JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Marituba é marcado por sua contribuição histórica e 

econômica para a região metropolitana de Belém, onde a Feira do Livro e Literária, 

constitui-se como uma vitrine de compartilhamento de experiências exitosas que o 

município, através da Secretária Municipal de Educação vem desenvolvendo com o 

apoio das escolas, creches, projetos, unidades de atendimento dentre outros 

espaços educativos, contribuindo de maneira engrandecedora para o crescimento 

da escala educacional e cultural do município. 

 

Estima-se que durante a “Feira do Livro e Literária da Educação Municipal”, 

circule cerca de 55.000 mil pessoas, fator importante para as contribuições políticas 

e econômicas e de visibilidade para o município, onde as empresas e instituições 

darão importante suporte nos projetos, por meio de exposições, além de consolidar 

a Feira do Livro, como o evento de maior referência no âmbito educacional do 

município, com a valorização da participação da sociedade. 

 

Desta forma, a realização do procedimento licitatório para a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, 

FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA DURANTE O EVENTO “FEIRA DO 

LIVRO” proporcionará condições favoráveis o referido atendimento durante o 

evento, bem como a redução de gastos, uma vez que a contratação pode ser 

realizada por meio de uma única licitação. Assim sendo, a contratação dos serviços 

poderá ser feita de forma imediata, eis que tão logo seja formalizado o contrato 

estimativo, bastará apenas ser emitida uma Ordem de Execução de Serviços. 

 

A licitação visa melhor planejamento de custos, maior economicidade, melhor 

otimização de pessoal e praticidade nos eventos realizados pela SEMED, evitando 

compras de última hora, deslocamento de servidores, gastos emergenciais. 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
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Selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração que será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. 

 

 Marituba (Pa), 08 de Novembro de 2018.  
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