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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA DE MUN|CTPAL DE EDUCAÇÃO - SeUeO

CNPJ: 29.940.948/0001 -09

Ao
Sr. Fabio dos Santos Leal
Secretário Municipal de Administração
C/C Departamento de Compras
Sra. Josy Kaliny Braga Barros

Assunto: Solicitação de empresa fornecedora de confecção de Uniformes
Escolares

Em uso de minhas atribuições, solicito de Vossa Senhoria, empresa fornecedora de
confecção de uniformes escolares para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação, conforme especificações e quantidades estabelecidas a seguir:

DESCRTçÃO QNT

1

CONJ. SHORT MASCULINO CRECHE: camisa em malha íria PV (70% poliéster
e 300/o em viscose), na cor branco e estamparia írente e verso e logomarca em
silkscreen. Short em tecido helancaitecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme Iayout.

112

CONJ. CALÇA MASCULINO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéstere
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especificaçóes de posicionamento e detalhes da conÍecção em anexo
conforme layout.

112

J

CONJ. SHORT FEMININO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéstere
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
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detalhes da confecção em anexo conforme layout.

4

CONJ. SAIA FEMININO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéstere 30%
em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme layout.

100

5

CONJ. CALÇA FEMININO CRECHE: camisa em malha fria PV (70% poliéstere
30% em viscose), na cor branco ê estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Ca[ça, em helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecçáo em anexo
conforme layout.

42

CONJ. SHORT MASCULINO (4 e 5 anos): camisa em malha Íria PV (70% poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estampâria frente e verso e logomarca em
silkscreen. Short em tecido helancaltecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme layout.

428

7

CONJ. CALÇA MASCULINO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástiÇo feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme la Ut

428

I

CONJ. SHORT FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70o/o poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da confe o em anexo conforme Iayout.

350

detalhes da confecção em anexo conforme Iayout.

350

10.

CONJ. CALÇA FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (700/o poliéstere
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
Especifica es de sicionamento e detalhes da confecção em anexo

tó
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6.

v.

CONJ. SAIA FEMININO (4 e 5 anos): camisa em malha fria PV (70% poliéster e
30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e



coníorme layout

11

CONJ. SHORT MASCULINO INFANTO JUVENIL (6 e'10 anos) : camisa em malha
fria PV (70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e
verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito
com Íio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificaçôes de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conÍorme layout.

1265

12.

CONJ. CALÇA MASCULINO INFANTO JUVENIL (6 e '10 anos): camisa em malha
fria PV (70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia Írente e
verso e logomarca em silkscreen. Catça, em helancaltecido elásücofeito com Íio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen.
EspeciÍicações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme layout.

1265

13.

CONJ. SHORT FEMININO INFANTO JUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha
fria PV (70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e
verso e logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito
com fio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. EspecificaçÕes de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

794

14

CONJ. SAIA FEMININO INFANTO JUVENIL (6 a í0 anos): camisa em malha fria
PV (70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso
e logomarca em silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico feito com
Íio texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

794

15.

CONJ. CALÇA FEMININO INFANTO JUVENIL (6 a 10 anos): camisa em malha
fria PV (70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e
verso e logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen. Especificaçóes de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme layout.

700

16.

CONJ. SHORT MASCULINO JUVENIL (11 a 14 anos) : camisa em malha íria PV
(70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em sílkscreen. Short em tecido helanca/tecido eÍástico feito com Íio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. EspeciÍieações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

1265

CONJ. CALÇA MASCULINO JUVENTL (11 a 14 anos): camisa em malha Íria PV
(70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico Íeito com fio
texturizado de poliami da na cor verde bandeira, com logomarca em

1265
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silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme layout.

18.

CONJ. SHORT FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha Íria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Short êm tecido helancaltecido elástico feito com Íio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout

311

19.

CONJ. SAIA FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia Írente e verso e
logomarca em silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout

312

20.

CONJ. CALÇA FEMININO JUVENIL (11 a 14 anos): camisa em malha Íria PV
(70% poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme la t

311

21

CONJ. SHORT MASCULINO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia Írente e verso e
logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. EspeciÍicações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conforme layout.

187

22

CONJ. SHORT FEMININO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confe o em anexo conforme layout.

í33

23.

CONJ. SHORT MASCULINO TAMANHO (M) : camisa em matha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de

sicionamento e detalhes da confe o em anexo conforme layout

355

CONJ. SHORT FEMININO TAMANHO (M): camisa em matha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificaçôes de
posicignamento e detalhes da confecção em anexo conÍorme layout

299
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25.

CONJ. SHORT MASCULINO TAMANHO (G): camisa em malha fria PV (7070

poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Short em tecido helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira. Especificações de
posicionamento e detalhes da confecção em anexo conÍorme layout.

'í55

26.

CONJ. SHORT FEMINO TAMANHO (G): camisa em malha ÍriaPV (70o/o poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. Shot em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da conÍecção em anexo conforme layout.

75

27.

CONJ. CALÇA MASCULTNO TAMANHO (P): camisa sm malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conÍorme layout.

187

28.

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70% poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreên. Calça, em helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em silkscreen.
EspeciÍicações de posicionamento e detalhes da confecção em anexo
conforme layout.

133

29.

CONJ. CALÇA MASCULINO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme layout

355

30.

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Calça, em helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da conÍecção em
anexo conforme layout.

298

31.

CONJ. CALÇA MASCULINO TAMANHO (G): camisa em malha Íria PY (700/,
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. CalÇa, em helanca/tecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em

155
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silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da confecção em
anexo conforme layout.

32.

CONJ. CALÇA FEMININO TAMANHO (G): camisa em malha fria PV (70%
poliéster e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e
logomarca em silkscreen. Calça, em helancaltecido elástico feito com fio
texturizado de poliamida na cor verde bandeira, com logomarca em
silkscreen. Especificações de posicionamento e detalhes da conÍecção em
anexo conforme layout.

50

33.

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (P): camisa em malha fria PV (70% poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico feito com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da confecção em anexo conforme layout.

Jr+

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (M): camisa em malha fria PV (700/0 poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia frente e verso e logomarca em
silksgeen. SAIA em tecido helancaltecido elástico fuitrc com fio texturizado de
poliamida na cor verde bandeira. EspeciÍicações de posicionamento e
detalhes da conÍecção em anexo conforme layout.

299

35

CONJ. SAIA FEMININO TAMANHO (G): camisa em malha fria PV (70% poliéster
e 30% em viscose), na cor branco e estamparia Írente e verso e logomarca em
silkscreen. SAIA em tecido helanca/tecido elástico feito com Íio texturizado de
poliamida na coÍ verde bandeira. Especificações de posicionamento e
detalhes da con em anexo conforme layout

75

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

O uso de uniformes pelos alunos possibilita uma identificação imediata e evita que outras
pessoas se inflltrem no meio escolar, proporcionando mais segurança, equidade de
direitos/deveres e evitando a exposiÇão dos estudantes aos riscos do ambiente exterior. Levando
em consíderação que os uníformes são de uso díário e sofrem desgaste ao Íongo do tempo, se
faz necessário a aquisição de pelo menos duas unidades para cada aluno. Proporciona a
disciplina, uma vez que o uniforme ajuda na assimilação de normas e regras, contribuindo com
o aprendizado da organização e da disciplina, indispênsáveis para o desenvolvimento. Confere
responsabilidade, já que evita que a sala de aula se transforme em um local multicolorido que

chame a atenção pelas roupas e não pelo conteúdo. Proporciona ao aluno o sentimento de
pertençâ, que faz parte ativa do grupo, favorecendo o desenvolvimento da parte social de

criança. JustiÍica-se a presente contratação para atender as demandas existentes e garantir a

estrutura mínima necessária para o correto atendimenlo as normas da Rede Pública Municipal
de Ensino de Eldorado do Carajás/PA.
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Estado do Pará
Prefeitura de ELdorado do Carajás

SEcRETARIA MUNtctPAL oe eoucnçÃo
CNPJ: 06.103.o15/ ooot-61

PORTARIA N.O OOl/2022.GS/SEMED, DE 08 DE NOVEMBRO DE2022.

Dispõe sobre a constituição da Comissão
Julgadora do Concurso para escolha de
uniforme *colar da Rede Municipal de Ensino
Público do Município de Hdorado do
Carajás/PA e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação do Município de Eldorado do Caraiás/PA, no uso
de suas atribuiÇões legais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei no 470/2021 , dispôe sobre a

obrigatoriedade de uso de uniforme estudantil padronizado e gratuito nas escolas

públicas do Município de Eldorado do CarajáslPA e dá outras providências.;

CONSIDERANDO ainda o disposto no item 5 e seguintes do Edital na. OO1l2O22 -
SEMED do concurso para escolha de uniforme escolar da Rede Municipal de Ensino

Público do Município de Eldorado do Carajás/PA.

Art. 1o- Fica constituída Comissão Julgadora do concurso para escolha de uniforme

escolar da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Eldorado do Carajás/PA.

Art.2o- A Comissão Julgadora será integrada pelos seguintes servidores e pais de

alunos, sob a coordenação do primeiro designado:

1. NOME:

2. NOME:

3. NOwIE:

4. NOME:

5. NOME:

DOMINGOS ONEILSON GASPAR - CPF: 918.261 .013-49;

ELIAS FONSECA GOMES - CPF:712.419.14249;

APARECIDA DA SILVA MORAES - CPF: 724.531 .922-72;

FERNANDA FEITOSA CARNEIRO SANTOS - CPF:8A4.263.60249;

ALESANDRA DA SILVA S. DOS SAN-OS - CPF:774.163.522-68.
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RESOLVE:
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Art. 3o - As reuniões da Comissão ora constituÍda serão convocadas pela coordenação

do grupo e devem contar, no mínimo, com a maioria absoluta dos membros para a

tomada de decisões, devidamente registradas em Ata propria.

Art. 40 - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Eldorado do Carajás /PA,08 de novembro de 2022.

SEVERIANO SAMpAIO Assinado de forma digital

NAsCIMENTo:831 49c 
por SEVERIANO sAMPAlo- NASCTMENTo:g3I 49953253200 oo

Severiano Sampaio Nascimento Macedo
Secretáio de Educação

Portaria no. 033/2422
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que assim desejar
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LLíLtl\

À,tff'
ATA DA REUNIÃo DA CoMISSÃo JULGADoRA Do coNcURSo PARA EScoLHA
DE UNIFoRME ESCoLAR DA REDE MUNtctpAL DE ENStN0 púBLrco Do t/uNtcípro

DE ELDORADo Do CARAJÁS/PA. REALIZADA EM 08 DE NovEMBRo DE 2022.

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. ás 15 (quinze)

horas, Íeuniram-se a os membros dâ Comissão Julgadr.)ra do Concurso para escolha

de uniforme escolar da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Eldorado

do Carajás/PA, conforme deleÍmlna a PORTARIA N.o 001 /2022-GSISEMÉD, DE 08 DE

NOVEMBRO DÉ 2022 paÍa analisaÍ todos os Proietos pÍotocolados pelas Unidades

Escolares, em consonância com o Editâl no. 001/2022 - SEMED, com a presença de:

APARECIDA DA SILVA MORAES, FERNANDA FEITOSA CARNEIRO SANTOS,

ELIAS FONSECA GOMES, DOMINGOS ONEILSON GASPAR e ALESANDRA DA

SILVA S. DOS SANTOS. Ato continuo o sÍ. Domingos Oneilson Gaspar agradeceu a

pres€nça de todos e apresentou todos os projetos aos membros da Comissâo. Após

análise de toda a documêntâção que compóe os píojetos, â Comissâo passou para

análise do Projeto (desênho dos unifoímes). Após discussâo. foi escolhido por

unanimidade o Projeto da EScoLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

ANTÔNlO JOSE BARRETO, além de preencher todos os cÍjtérios, também é o projeto

que melhor adequa ao fardamento municipâI, finalizou a sra. Alesandrã dos Santos.

A presente Comissão irá encaminhar ao Secretário Municipal de EducaÉo o resultado

da escolha para que a SEMED possa em coníormidade com os ditames do Edital

seguir com a confecçâo do unifoíme a seÍ distribuido aos âlunos da Rede Municipal

de Educação de Eldorado do Carajás - PA. O coordenador dos trabalhos agradeceu

a pÍesença de todos. principâlmente dos pais de alunos que prontamente

compaÍecerâm a presente reunião e por não hâver nada mais a ser tratado, deu por

eacerÍada a presente reuniáo e para constâÍ, eu, Elias Fonseca Gomes, digitei a

presente Ala que após lida, vai assinadâ por mim, cooÍdenadol 7!emais membros
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sEcRfiARtA MUNtctpAL DE EDUcAÇÃo
CNPJ: 06.103.0'l 5/0001-61

ANEXO I

FrcHA DE tNSCRtÇÃo

CONCURSO PARÂ ESCOLHA DE PROJETOS DE UNIFORME ESCOLAR DA REDE

MUNtctpAl DE ENstNo Do MUNtcípto DE ELDoRADo Do cARAJÁs/pA.

trL!-t IFtcHA DE tNscRtÇÃo:

CNPJ:

NOME DO(A) GESTOR:

CPF:

DArA DA rNscRlÇÂo':

32

C .-,-: i5 73r:.4.- 1r.r1 li
Eldorado do Carajás/PA, de de 2022.

GEST
CPF

n: i7rj21
Co,rfonne Ed,ral n' 001/2022-SEME D/PME a Ficha de tn§crição deverá contec dâ Ponadâ do 9êíor
êsco,a; õipia do Rc (ou CNH); o croqui/êsboço/desenho do uniform. conr.ndo Êente, verso € cÍerathes.

Ruâ da Rodoviária, no 30 - CenrÍo - km 02, CÊp: 6852{-000 _ Eldorado do C.Íatás/pA

Y yan Pinheiro de Sousa

óirelora - Escotar

I Â pí€seore rnscriçáo 
'"m 

varid.dê pârã rodos os mêmbÍos gue comoóeó a equrpe dà resgecrivá undadê €scorar Muo,cpar{uEM)que sslnâ a p.e§€nrê íichê de n.cíção.
Â unidadê Escora, Mun,.ipâr, qà nsc.,iâ. .lesre aro denomoada de coErrE rêm jus.o e acsd€do de qu€ esri cedeido gr3r!,,u e
'nreg.âln1mtê 

o sde,lo de uso de seú oroFro Ío,opnedâde rnreteciuar e .nisr,o). ;n .à+i".,"ÃJ l.r.r . aa-,úojrerÍíh3óo ê . r,rurã gráruno paÍ. o Mun,oolo d€ Edo.ado do Càràiás, Esrado do p;ra. .ro quai se aeno.,a iissioir{nto- 
*-

o cEDs{rE decrô,a. sob ôs oenâs da rêiê soô su. mrêÍa e e,clu,vo rÉspons.b,Ldade. d;;*;;;;;; p,"p*,ir. do p,oFro (do
;t1o-:"_".,:::,:_d:_,lrj-,"',:,D€ êscorà4. ,âspomab,j,zà.do6€ po, auarque, dano qu. Ár," 

"i"*ji"à 
cEssroNARro e. .ncrus,ve.resPome rnregrarneme pera ongúãlidade des re. pelos conc€ os,deotógicos e pessoa§ que eíwolvam terce(os ou de outra oÍdm

o cEoENTÊ romã público e dec,ar. ôão êrisür nenhuma pro,{óo úncuràdá a dNUIgaçáo de s€u proFro no .lo <,eslã iuscíiÇào,desone'âôdo t.mt'ôm. o cEssrorÁluo oe roaas e qurrsqr:er responsob,rroaoes srüá* Ji 
"r,í.'ai" oo -"r*or p* 

"i 
* a.

Pd,Í6, o CEOENTE aúoxe â r,r,t,zaçào de ,hagem lânto indrvduat, quanlo da eqúpe de tabatho. nohe e vo?, !,êrunâmenle_ eÕq@rq* ripo de diÍ,reaeão e obrá de cíêcão rnr e)ecruâr d" 
",ro.r 

ao ú urrcrpo oÉroiirlooãã üiiÀiijpil"a";;;"ü-r;:a quahuêí rempo. me'o e sêm trôíe dê qü.nr,d.de áô quâr o.a-a *. *r",r"a. 
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GovERNo Do MUNtcípro os rLoouoo oo clna.ix
SECRETAR|A MUNlctpar Dt EDUcaçÀo, cuLTURA t DEspoRTo

Eldorado do Carajás, 07 de novembro de 2022

Oficio n" 58/2022

De: E. M, E. F. Antônio José Barreto

Para: SEMED

ffirtiiiiliry;i
illT:;:'"""'

llmo. Secretário

Contorme solicitado, venho através deste env,aÍ as amostra dos esboço dos
uniformes escolar dos alunos, paÍa mncuÍso dê êscolha do mesmo, na Íede municipal
de ensino do municipio de EtdoÍado do Carâiás, doestado do Pará.

Segue em anexo imagem.

Alenciosamente.

Mory

Pinheiro de Sousa
DiÍetoÍa

tú

Ruã: Boa Erperànça - (m 02 - CIP:6852a'0O0 - Eldoíado do crrãjás- PA.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás /'
GAEINETE GAB
CNPJ 84. 1 39.633/0001.75 wEtdõtâtlo

do Caraiàs
i) ainláôGià-dâ s&
#lm

PORTARIA NO 074/2021 -GAB-PREFEITO

A PÍefeita Municipal de Eldorado do CaÍaiás/PA,
no uso de suas atflbuiçôes legais e com fulcro
no art.66 e seguintes da Lei Orgánica Municipal

e das oulras providências.

RESOLVE:

Nomear o(a) Senho(a) MARY PINHEIRO DE SOUSA, devidamente

inscrito(a) no CPF sob n" 580.386.632-68, para o cêrgo de Dirêtora da Escola

Municipal dê Ensino Fundamental Antônio Joso Barreto, peÍlencente ao Município

de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, a partiÍ do dia 04 de janeiro de 2021.

A pÍesente portaria entra em vigor na data de sua publicaÉo, revogando-

se as disposiçóes êm contÍário.

RegistÍa-se, Publica-sê e Cumpra-se.

,1,--^,-n.' ífl.. *." *l p-
lara Bragfá Mitanda

Prefeita de Eldorado do CaÍajás/PA

t t :t.i 'dnr!'' i.:!irr_rr.) ir',,tj. ,'rn i'rit'" ioelei\lo

Ruâ dâ Rodoviária n'30 . Cenlro km 02, CEP: 68524 000-E'Corado do Càràjás/PA

EldoÍado do CarajásiPA, 04 de Janeiro de 2021.
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