ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Assunto: Contratação de empresa para confecção de uniformes/vestuários
escolares para os alunos da rede pública municipal.

O Município de Santa Maria das Barreiras-PA, através da Secretaria/Fundo
Municipal de Educação, objetiva a contratação de empresa para confecção de
uniformes/vestuários escolares, para os alunos da rede pública municipal de
ensino, para serem entregues de forma gratuita a todos os alunos da rede pública
municipal.
Essa confecção e entrega dos uniformes/vestuários, tem vários objetivos, dentre
os quais, podemos citar, a garantia de roupas de qualidade para os alunos carente,
que frequentarem às escolas, segurança dos alunos; professores e demais
trabalhadores da educação, padronização dos alunos e despertar o sentimento de
grupo.
No intuito de garantir a segurança dos alunos, a padronização das vestimentas dos
alunos, possibilita assim, a imediata identificação visual dos mesmos e garantia
que somente os alunos terão acesso ao interior das unidades de ensino, evitando
dessa forma que pessoas estranhas entre nas instituições de ensino do Município,
garante ainda, que somente os alunos, possam trafegar nos veículos utilizados para
o transporte dos alunos.
Os uniformes, desperta os sentimentos de grupo e igualdade social e econômica,
visto que, todos utilizaram as mesmas vestimentas, do mesmo valor financeiro,
do mesmo tecido e adquiridos com a mesma fonte de recursos. O uso desses
uniformes auxiliará na promoção do desenvolvimento integral dos alunos,
fundamental no desenvolvimento psicossocial dos mesmos.
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O Poder Executivo do Município, tem uma imensa satisfação, através desse ato,
contribuir com às ferramentas disponíveis pelas instituições de ensino o despertar
do sentimento de igualdade entre uma camada tão importante da nossa sociedade,
visto que os mesmos, serão os formadores de valores no dia a dia e principalmente
no futuro.

Santa Maria das Barreiras – PA, 15 de julho de 2021.
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