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Ofício nº. 63/2022 – GAB                                                    Vitória do Xingu/PA, 25 março de 2022. 

 

A Sua Senhoria o Senhor, 

MARCELO ANDOKE 

Setor de Licitação - Secretaria Municipal de Administração 

Endereço: Avenida Manoel Félix de Farias | Bairro: Centro CEP: 68.383-000 | Vitória do 

Xingu/PA  

 

Prezado Senhor, 

 

 Ao cumprimentá-lo, vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria, a demanda 

para contratação de empresa para o fornecimento de 5.500 (cinco mil e quinhentos) OVOS DE 

PÁSCOA em chocolate, confeccionados com material de primeira qualidade, validade mínima de 

45 (quarenta e cinco) dias após a entrega, peso aproximadamente 210 gramas, com tamanhos 

aproximados de 19 cm de altura e 35 cm de diâmetro (tamanho aproximado do ovo sem a 

embalagem), embalagem em cores diversas e bem padronizadas, incluindo coelhos e ovinhos e 

trufas crocantes dentro dos ovos, para atender as demandas desta municipalidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Essa solicitação faz-se necessária considerando a chegada da Páscoa, evento grandemente 

festejado e difundido mundialmente, visto que as escolas desenvolvem projetos de praxe que 

ressaltam aspectos culturais sobre os significados da páscoa e do ovo que a representa, 

considerando que está é uma forma que a Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu através da 

Secretaria Municipal de Educação encontrou para comemorar junto com a comunidade escolar, esta 

data tão significativa.  

 

Considerando que a aquisição de Ovos de Páscoa para distribuição aos alunos das escolas 

municipais encontra justificativa na celebração da Páscoa, em que tradicionalmente as crianças 

ganham ovos de chocolate em meio à comemoração da data; 

 

Considerando que o processo de licitação para aquisição de ovos de páscoa se justifica face ao 

interesse de incentivar os alunos o conteúdo pedagógico sobre os aspectos culturais e o significado 

da páscoa e do ovo que a representa; 
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Considerando ainda o baixo poder aquisitivo de grande parte das famílias atendidas pela rede 

municipal de ensino, a distribuição destes ovos pelas escolas municipais, em muitos casos, é a única 

aquisição de muitas crianças. 

 

Sem mais para o momento. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

MÁRCIO VIANA ROCHA 

Prefeito Municipal 
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