
 

 

OFÍCIO Nº 011/2022-SEMED 

                                                            Ourilândia do Norte, 14 de fevereiro de 2022. 

Ao ilustríssimo Senhor: 

Carlito Lopes Sousa Pereira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

OBJETO PARA LICITAR: 

Kits Pedagógicos para utilização no ano letivo de 2022. 

 

A solicitação se faz sobre a possibilidade de a Secretaria Municipal de 

Educação efetuar ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO para AQUISIÇÃO de 

100 (cem) kits de material pedagógico para acrescentar no aprendizado dos alunos 

da rede publica de ensino, este material tem como objetivo o fortalecimento dos 

valores e desenvolvimento pedagógico, elaborado por uma equipe multidisciplinar 

composta por profissionais da área de psicologia e da pedagogia que visa 

complementar o ensino e desta forma ampliar o sistema educacional.   

Em tempo informamos que solicitação acima citada passou por todo o 

processo exigido para aquisição deste material, cotações de valores feitas via 

internet e no mercado local (segue anexo), empresas com toda a documentação 

em dia e pronta. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA – 12.122.0002.2035.0000 – Manuten. da Secretaria 

Municipal de Educação. 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica.  

Sendo o que tenho e para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus 

mais sinceros protestos de estima e apreço.  

     

      José de Sousa Leite 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Nº 001/2021 

 



 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Secretaria Municipal de Educação conta com 34 (trinta e quatro) unidades 

escolares, dentre elas, 14 (quatorze) unidades em zona urbana, 07 (sete) unidades 

em zona rural e 13 (treze) e em aldeias indígenas que necessitam diariamente de 

apoio, desta forma esta Secretaria procura levar o melhor do aprendizado a essas 

unidades escolares, por este motivo, solicitamos a aquisição de 100 (cem) kits de 

material pedagógico, que provê recursos e orientações para auxiliar na formação de 

valores na vida, cooperação, empatia, honestidade, respeito e autocontrole temas 

do material solicitado. 

 Esta ação tem como objetivo precípuo, possibilitar acesso aos estudantes e 

professores com estes materiais de leitura, contribuir para seu desenvolvimento 

intelectual e melhor aproveitamento dos estudos, considerando ainda a necessidade 

pedagógica das escolas do município em trabalhar valores juntos a seus alunos em 

parceria com a família, além de desenvolver um trabalho organizado e planejado 

que motive os alunos integrantes do ensino publico. 

Sendo assim, justifica-se a aquisição desse material na necessidade de 

assegurar praticas pedagógica e metodologias dinâmicas capaz de incentivar 

professores, alunos e família a participarem ativamente das atividades escolares. 

Com o retorno das aulas, é indispensável que as unidades escolares estejam 

aptas para oferecer um aprendizado de qualidade, garantindo que todo o 

conhecimento necessário chegue aos alunos.  

 

José de Sousa Leite 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº 001/2021 
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