
 

  

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao posto na RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 
43/2017/TCM-PA, de 19 de dezembro de 2017, venho apresentar justificativa, para 
proceder com a Contratação do Serviço de Confecção de Material Gráfico, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias vinculadas e as 
Secretarias Municipais de Trabalho e Promoção Social, Educação e Saúde. 
 
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 Muaná. 
 
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social: O Município de Muaná, por 
meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção 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.  
 
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, em conformidade com a legislação pertinente, especialmente nas Leis 
Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e demais 
legislações aplicáveis. 
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PREFEITO MUNICIPAL 
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