
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

      
AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000  

 

SOLICITAÇÃO 
São João de Pirabas/PA, 15 de Junho de 2022. 

 
 
À Exma. Sra. 
KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO 
Prefeita Municipal de São João de Pirabas 
SETOR DEMANDANTE 
 
a) Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 
 Unidade/Setor/Departamento: Setor de Engenharia  
 

 Nome: Ramon Magalhães Lira Telefone: (091) 99616-5155 
Matrícula 8664 ID Funcional: Engenheiro Civil Crea 19769DPA 
E-Mail institucional:   ramonmlira@hotmail.com Telefone: (091) 98409.0234 
 

 Nome: Paulo Henrique da Silva Gomes  

Matrícula 8778 ID Funcional: Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

E-Mail institucional:   phgomes38@outlook.com Telefone: (091) 98764-4003 
 
1. DEMANDA 

Solicitação de construção de Quadra Descoberta para Vôlei e Futebol de Areia na Escola Municipal Frei Manoel Torpett 
Localizada na Vila do Km 40, Zona Rural do Município de São João De Pirabas – Pa 
 
2. OBJETIVO 

Objeto desta solicitação é Construção de Quadra Descoberta para Vôlei e Futebol de Areia na Escola Municipal Frei 
Manoel Torpett Localizada na Vila do Km 40, Zona Rural do Município de São João De Pirabas – Pa, a qual possui 
necessidade de melhor adequação dentro da realidade existencial dos alunos da região citada. 

O projeto das quadras irá atender a necessidade de desenvolvimento dos alunos, tanto no aspecto físico, psicológico, 
como no intelectual e social. Sendo levados em consideração os aspectos ambientais, geográficos e climáticos, de modo a 
propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos com as práticas 
pedagógicas, culturais, sociais e práticas de esportes.  

O Projeto foi desenvolvido para atender a população da Vila do Km 40, visando garantir acesso aos alunos a um 
prática esportiva segura de qualidade nas aulas de educação física e demais atividades a escola, onde irá implementar o esporte 
escolar proporcionando uma local de laser e educação uma vez que poderá ser utilizado nos eventos esportivos e para as 
atividades de educação física, tratando-se de uma área coberta, os jovens e alunos da rede pública poderão desenvolver as 
atividades com conforto e segurança. Uma boa infraestrutura escolar estimulará o convívio entre eles e facilitará o processo de 
aprendizagem. Afinal, as relações sociais são muito relevantes para que o aluno desenvolva o seu lado crítico e de reflexão. O 
ambiente escolar deve ser alegre, confortável e acolhedor, para que o trabalho realizado ali se torne prazeroso. O ambiente 
escolar precisa pertencer ao aluno. Enfatizo que a escola é o lugar em que os estudantes passam a maior parte do tempo, seja 
com os estudos e discussões ou com o lazer. Ele deve ser convidativo e garantir conforto dos alunos. 

A presente solicitação também tem objetivo de atender as necessidades de pratica de esporte para os alunos da referida 
escola. Pois a pratica de esporte amplia o tempo de permanência dos alunos na escola; fortalece hábitos e valores que 
incrementem a formação da cidadania dos alunos; ampliar o conhecimento dos alunos sobre a prática esportiva e suas relações 
com a cultura, educação, saúde e vida ativa; contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica. 

Cada vez mais o esporte vem revolucionando as escolas do país. A preocupação no ensino vem crescendo e uma 
maneira de incentivar aos nossos alunos é buscar o desenvolvimento nos esportes. Por isso, a importância do esporte na 
educação. A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, jovens e 
adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas, bem como, com as necessidades, 
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expectativas e desejos dos outros, de forma que os mesmos possam desenvolver as competências técnicas, sociais e 
comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social. O esporte, como instrumento 
pedagógico, precisa se integrar às finalidades gerais da educação, de desenvolvimento das individualidades, de formação para a 
cidadania e de orientação para a prática social. O campo pedagógico do Esporte é um campo aberto para a exploração de novos 
sentidos/significados, ou seja, permite que sejam explorados pela ação dos educandos envolvidos nas diferentes situações. 
 Além de ampliar o campo experimental do indivíduo, cria obrigações, estimula a personalidade intelectual e física e 
oferece chances reais de integração social. Ensinar a prática de esportes radicais é preparar o aluno para executar determinadas 
habilidades por meio da descoberta do prazer de se exercitar. Tudo isso envolvendo segurança, bons profissionais e educadores 
sempre por perto e espaço adequado. 

3. CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Em consulta ao Portal dos Jurisdicionados TCM/PA, foram encontradas contratações similares feitas por esta 

Prefeitura no site do TCM no ano de 2021. 
OBJETO ANO MODALIDADE Valor 
Contratação de empresa, a qual ficará à disposição da prefeitura municipal 
de são João de Pirabas/PA, para serviços continuados de manutenção e 
conservação de prédios públicos, logradouros, praças, jardins, ginásios, 
quadras de esporte, entre outros, pertencentes a secretaria municipal de 
saúde, secretaria municipal de educação (escolas municipais) e prefeitura 
de são João de Pirabas, incluindo material e mão de obra, através de sistema 
de registro de preço. 

2021 Concorrência 
002/2021-SRP 

R$ 
8.778.217,01 

 
4.  CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES: 

 Em pesquisa realizada no Portal dos Jurisdicionados TCM/PA, foram encontradas contratações similares feitas por 
outros órgãos municipais do Estado do Pará, cujo objeto é similar ao pretendido neste Estudo Técnico Preliminar. Os valores 
utilizados foram preços referenciais do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas-SEDOP, através de Planilha de precificação (setembro de 2021), bem como preços do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI (dezembro de 2021). 

 
5.  RESULTADO ESPERADO: 

O resultado esperado com a presente Licitação representará melhorias significativas na estrutura física da escola 
dando um espaço adequado para ser desenvolvido uma educação de qualidade. 

Segue alguns benefícios que a pratica de esporte realiza: 
a – Faz bem para o corpo e mente: A prática esportiva tem o potencial de atingir o ser humano em sua totalidade, 
causando efeitos positivos no organismo, no aspecto físico e biológico do indivíduo e também para o âmbito mental e 
emocional. 
b – Aumenta a oxigenação do cérebro: Durante a execução do exercício físico, o organismo produz uma quantidade ainda 
maior de oxigênio para o cérebro. Isso ajuda a aprimorar as funções cognitivas e de raciocínio da pessoa. 
c – Estimula as atividades cognitivas: Quando se faz uma atividade esportiva, isso mobiliza uma série de capacidades e 
funções mentais, como agilidade, raciocínio rápido, pensamento lógico, percepção mais clara, reflexos mais rápidos, 
entre tantas outras. 
d – Aumenta o “colesterol bom” e diminui o “colesterol ruim”: É comprovado que fazer um esporte um pouco mais intenso 
e com uma certa frequência aumenta os índices de HDL (“colesterol bom”) e diminui o LDL (“colesterol ruim”). 
e – Fortalece os ossos: A prática regular de atividades físicas auxilia na construção da massa óssea e no 
fortalecimento/manutenção da mesma. 
f – Melhora o sono: Quando se efetua atividades físicas, o corpo gasta mais energia e consegue, no horário adequado, ter 
um sono melhor. 
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g – Fortifica os músculos: Os músculos são mobilizados no momento da prática esportiva, sendo um dos principais 
responsáveis pela movimentação do corpo. Um músculo forte e saudável garante uma melhor movimentação e menos cansaço. 
h – Aumento da capacidade cardiorrespiratória: ser humano terá muito mais fôlego, uma capacidade pulmonar/respiratória 
maior. Além disso, o coração será capaz de bombear mais e melhor o sangue. 
 
6. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO:  
Foi realizado vistoria no local pelo Engenheiro da Prefeitura, o qual fez todo levantamento necessários, medições, as 

quantidades foram mensuradas considerando-se os dados dos Projetos Executivos, conforme memória de cálculo em anexo. O 

levantamento foi criteriosamente detalhado em planilha, revisado, de forma a não haver inconformidades entre quantidades 

levantadas e quantidades reais a serem executadas. O estudo técnico foi desenvolvido para que possamos fazer uma 

contratação seguindo todos os critérios exigidos por lei, para que haja seleção de empresa da área da construção civil, 

especializada em obra equivalente ao objeto deste pedido, e que tenha capacidade e competência capaz de atender as 

necessidades da instituição com eficiência, qualidade e economicidade, fazendo uma obra de qualidade para evitar danos ao 

erário e aos alunos e corpo discente da escola.  

O estudo técnico preliminar demonstra que o objeto está enquadrado como obra, e deverá ser licitada por preço global, 

incluindo várias etapas, devendo ser avaliado os preços unitários da planilha orçamentária, os quais não poderão ter itens com 

valor zero ou inexequíveis.  

 

7. CONSIDERAÇÕES 
O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento dos alunos, tanto no aspecto físico, 
psicológico, como no intelectual e social. Sendo levado em consideração os aspectos ambientais, geográficos e climáticos, de 
modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, 
formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.  
 
8. SERVIDORES QUE FORAM INDICADOS PARA PLANEJAMENTO E PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
BÁSICO 

Nome: Ramon Magalhães Lira Telefone: (091) 99616-5155 

Matrícula 8664 ID Funcional: Engenheiro Civil Crea 19769DPA 
E-Mail institucional:   ramonmlira@hotmail.com Telefone: (091) 98409.0234 

 
9. DO RECURSO 
A despesa com a contratação da empresa poderá ocorrer com recurso do Fundeb, o qual poderá ser solicitado saldo 
orçamentário ao Setor Financeiro. 

item NOME DA OBRA 
TIPO-OBJETO 

DOTAÇÃO 2022 

 
I 

Construção de Quadra Descoberta para Vôlei e 
Futebol de Areia na Escola Municipal Frei Manoel 
Torpett Localizada na Vila do Km 40, Zona Rural 
do Município de São João De Pirabas – Pa 

 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO 
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1917 FUNDO MANUT. DESEN. 
EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB 
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
 PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 
 PROJETO ATIVIDADE: 1.018  CONST. REFORMA DE 

QUADRAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 
MUNICIPIO 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
 SUBELEMENTO: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INTALAÇÕES 
 FONTE DE RECURSO: 15400000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
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9. SERVIDOR INDICADO PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Fiscal principal: 

Nome: Ramon Magalhães Lira Telefone: (091) 99616-5155 

Matrícula 8664 ID Funcional: Engenheiro Civil Crea 19769DPA 
E-Mail institucional:   ramonmlira@hotmail.com Telefone: (091) 98409.0234 
Fiscal substituto: 

CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA FUTURO QUE O ENGENHEIRO CITADO A CIMA NÃO POSSA 

FISCALIZAR MAIS A OBRA, IREMOS CONTRATAR OUTRO ENGENHEIRO PARA TAL SERVIÇOS, 

POIS ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO DEVE SER FEITA POR ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO. 

 

Diante ao exposto solicitamos a referida contratação. Segue projeto básico em anexo. 

Este levantamento foi realizado entre Secretário de Planejamento e Gestão, junto com engenheiro da Prefeitura. 

Atenciosamente, 

 
 

_________________________________ 
Fernando Antônio Ferreira da Silva 
Secretário Municipal de Educação 

ORDENADOR DE DESPESA  
FUNDO DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-06-22T14:10:26-0300
	FERNANDO ANTONIO FERREIRA DA SILVA:38001900282


		2022-06-22T14:10:55-0300
	KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO:54545544215




