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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 006/2022, NA CONDIÇÃO "CARONA", GERENCIADA PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ZÉ DOCA/MA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE BANDAS E DANÇAS 
FOLCLÓRICAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA ATENDER AOS 
DIVERSOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA. 
 

 

Unidades Requisitantes Interessadas:  

 Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer 

 

Ao 
 
Exmo.  Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá/PA 
 

 
Prezado Senhor, 

 

Considerando e necessidade da contratação do objeto e que a presente adesão se 

demonstrou o meio mais eficaz e vantajoso para o atual momento da gestão da 

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá/PA, apresentamos justificativa abaixo, nos 

termos da Lei e da fundamentação legal para a presente contratação: 

 

1. Da necessidade da Contratação e Justificativa para a Adesão: 

 

A presente contratação tem por objetivo a produção e execução de eventos 
ligados à Administração Municipal. A contratação se justifica em razão dos eventos 
constantes no calendário oficial e cultural, eventos apoiados pelo município, bem como 
atividades administrativas e compromissos da administração viabilizando melhorias no 
comercio local e propiciando lazer ás pessoas e a busca constante na oferta de 
entretenimento. São eventos considerados integrantes do calendário de festividades 
municipais, festividades ligadas ao aniversário do município, festividades natalinas, 
inaugurações, eventos ligados ao desenvolvimento social, voltados às atividades 
administrativas com vistas a atender o interesse público, realização de projetos e 
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eventos culturais que buscam a integração, a pluralidade e o acesso da comunidade a 
bens culturais diversos.   

 

 

2. Fundamentação Legal para a Contratação 

Considerando a solicitação e justificativa apresentada pelas Unidades 

Requisitantes, a referida contratação deverá ser na forma de Adesão a Ata de Registro 

de Preços de que trata o Art. 22, do Decreto no 7.892/2013 e alterações posteriores 

relativas ao Decreto no 9.488/2018, bem como subsidiariamente pela Lei Federal no 

8.666/93 e alterações posteriores. 

É a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e 

especificações dispostos no Termo de Referência. 

 
 

Cachoeira do Piriá/PA, 26 de agosto de 2022 
 
 
 
 

______________________________________ 
ANTÔNIO LUCENA DE SOUSA  

Presidente da CPL 
Portaria nº 027/2021 
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