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JUSTIFICATIVA 

 

 

 Justifica-se a contratação pretendida visa atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, visando auxiliar a família 

fragilizada e, de certa forma vunlnerável, frente as necessidades que surgem 

em um momento rápido, curto e que necessidata dos serviços para a 

realização do funeral 

 

Pensando em atender aos munícipes mais carente como um apoio 

importante  na ocasião da perda de um ente querido, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social tem a condução ética e humana de oferecer os serviços 

para que os familiares possam viver a dor da perda, sem agregar a ela mais 

sofrimento e custos. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, busca amparar os familiares do 

falecido, e que não possuem condições financeiras de arcar com serviços 

que ofereçam, ao menos, um funeral digno 

 

 Deve-se destacar que os itens constantes neste objeto são extremamente 

necessários para manutenção das atividades dda Secretaria Municipal de 

Assistência Social, haja vista que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins não possui fabricação de caixões e tão pouco possui profissionais  

especializados para a execução dos serviços de tratamento do corpo quando 

necessário, considerando que em nosso município possui muitos munícipes 

que não tem condições de arcar com esses referidos serviços quando os 

mesmos perdem seus entes queridos. 

 

Ressalta-se que o presente processo atenderá as pessoas 

comprovadamente carentes; O Serviço Social do Município realizará uma 

avaliação socioeconômica, quando solicitado, e apresentará  ao serviço 

social e conforme o caso, será autorizado a realização do serviço para que 

a família possa ter o enterro digno ao seu familiar.  

No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, 

o mesmo foi mensurado levando-se em consideração uma quantidade 

estimada suficiente ao atendimento da demanda, devidamente ponderado 

em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela supervisão 

dos serviços ofertados, respeitando uma margem de suportar um eventual 
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aumento da demanda 

 

Assim, considerando todos os aspectos, há a necessodade dos serviços, 

sendo os serviços descrios indispensáveis para prestar serviços de 

qualidade a população mais carente, no uso dos serviços funenários 

Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição 

de Urnas Mortuárias e Serviços Funerários, constantes deste termo de 

referência, visando prestar serviços de atender a população mais carente, no 

uso dos serviços  funenários. 
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Maria de Fatima Viana Guimaraes 

Secretária Municipal de Assistência Social 


		2023-02-28T12:54:02-0300
	MARIA DE FATIMA VIANA GUIMARAES:67480675291




