Prefeitura Municipal de São João de Pirabas – PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA
1. OBJETO
Futura contratação de empresa especializada para conclusão da quadra poliesportiva
coberta com palco da escola Dircelya Koury Palmeira, em atendimento a secretaria
municipal de educação.

O Poder Executivo do Município de São João de Pirabas vem buscando novos métodos
e meios gerenciais visando melhorar ainda mais a gestão da educação municipal no
que tange a Secretaria Municipal de Educação SEMED – com a continuidade e
conclusão da construção da quadra poliesportiva coberta com Palco , os alunos da
E.M.E.F DIRCELYA KOURY PALMEIRA, terão acesso a aulas de Educação Física com
segurança e qualidade.
Assim se faz necessário a continuidade na execução da conclusão da Quadra
Poliesportiva com palco E.M.E.F DIRCELYA KOURY PALMEIRA, os serviços a serem
realizados estão previstos para dar prosseguimento aos projetos e serviços,
anteriormente aprovados pelo Fundo nacional de Desenvolvimento de Educação FNDE , visando á conclusão da obra para garantir acesso aos alunos a um prática
esportiva segura de qualidade nas aulas de educação física e demais atividades a
escola.

2. JUSTIFICATIVA
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os alunos da E.M.E.F DIRCELYA KOURY PALMEIRA, terão acesso a aulas de Educação
Física com segurança e qualidade.
Assim se faz necessário a continuidade na execução da conclusão da Quadra
Poliesportiva com palco E.M.E.F DIRCELYA KOURY PALMEIRA, os serviços a serem
realizados estão previstos para dar prosseguimento aos projetos e serviços,
anteriormente aprovados pelo Fundo nacional de Desenvolvimento de Educação FNDE , visando á conclusão da obra para garantir acesso aos alunos a um prática
esportiva segura de qualidade nas aulas de educação física e demais atividades a
escola.
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ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
2.1.

Conforme especificações descritas no Anexo I .

3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Certidão de Acervo Técnico acompanhado de seus devidos Atestado(s) de capacidade
técnica- profissional ou operacional, no mínimo 1 (um), que comprove(m) que o
responsável técnico obrigatoriamente um engenheiro civil, tenha executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características
técnicas similares ou superiores, com registro no CREA.
Segue.
Segue em anexo, Projeto básico , Planilha de quantitativo , cronograma, detalhamento
do DBI e projeto(padrão FNDE)

Antonia Andreia Ribeiro da Costa
Secretária Mun. de Educação
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