
 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Assunto: Gêneros alimentícios, Utensílios e Materiais de Limpeza 

 

Eu, BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PEREZ, por meio desta venho solicitar 

aquisição de materiais de limpeza, visando proporcionar a manutenção dos 

ambientes da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Maria das 

Barreiras e seus Departamentos, mantendo-os limpos e higienizados, 

proporcionando, assim, maior conforto e comodidade aos que utilizem esse 

ambiente. A aquisição de Gêneros alimentícios, visa suprir as refeições e lanches 

dos dia a dia, dos funcionários, visitantes, pessoas carentes que utilizam da 

estrutura e dos serviços prestados junto a população por esta Secretarias. 

 

Santa Maria das Barreiras – PA, 26 de fevereiro de 2021.  

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PEREZ 

Secretária Municipal de Assistência Social 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Assunto: Gêneros Alimentícios, Utensílios e Materiais de Limpezas. 

 

Eu, VICENTE LEAL FILHO, A aquisição de matérias de limpezas e higiene, visa 

proporcionar a manutenção dos ambientes do Fundo Municipal do Direito da Criança e 

do Adolescente de Santa Maria das Barreiras-PA, mantendo-o limpo e higienizado, 

viabilizando, assim maior conforto e segurança aos servidores, usuários e visitantes que 

acessam com frequência o recinto. A aquisição dos gêneros alimentícios e utensílios são 

de grande importância para repor e manter o estoque, tendo em vista, que tais produtos 

são necessários para continuidade dos serviços de copa/cozinha e para completar as 

necessidades básicas de todos que fazem parte deste órgão. 

Santa Maria das Barreiras – PA, 26 de fevereiro de 2021.  

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________________ 

VICENTE LEAL FILHO 

Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

                                         SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Assunto: Gêneros Alimentícios, Utensílios e Materiais de Limpezas. 

 

Eu, JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA, Secretário Municipal de Educação 

deste Município, os itens requisitados é de grande importância, pois, permite 

repor e manter o estoque gêneros alimentícios e para atender as necessidades da 

Secretaria de Educação quando estiver promovendo seminários, conferências, 

reuniões técnicas entre ações desenvolvidas pela mesma. Com a aquisição de 

materiais de limpeza, assegura-se, atender as necessidades constantes de 

conservação e limpeza dos espaços físicos das escolas Municipais de Ensino 

Fundamental e de Educação Infantil, os mesmos, serão distribuídos de forma 

complementar e fracionada para reposição de estoque conforme solicitação, 

favorecendo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades 

educacionais. 

 

 

Santa Maria das Barreiras – PA, 26 de fevereiro de 2021.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________________ 

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA 

Secretário Municipal de Educação 
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