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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 
Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

001/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES/PA, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

E FUNDOS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA. 

 

Unidades Requisitantes Interessadas:  

 Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá/PA (Gabinete, Secretaria de 
Administração e Secretaria de Cultura) 

 Fundo Municipal de Educação  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Fundo Municipal de Assistência Social 

 

A(o) 
 
Exmo.(a). Prefeito(a) Municipal de Cachoeira do Piriá/PA 
 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

 

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: 

 

Faz-se necessário a aquisição de Material de Expediente, com finalidade de 

atender as demandas de uso na Prefeitura Municipal e dos Fundos Municipais: Saúde, Educação e 

Assistência Social de Cachoeira do Piriá/PA.  

Considerando a necessidade da aquisição desses materiais neste Município, a 

contratação de empresa para aquisição de material de expediente, pois são itens imprescindíveis 

para o desenvolvimento dos atendimentos a atividades desempenhadas em diversos setores da 

Prefeitura e fundos integrados a este município, a futura contratação propiciará melhor 

organização aquelas pessoas que fazem uso deste tipo de material.  

Na Secretaria Municipal de Educação, os materiais destinam-se ao auxílio das 

atividades administrativas das Unidades Escolares e da Secretaria Municipal de Educação de 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
Rua Getúlio Vargas, 534, Centro – Cachoeira do Piriá –Pará – CEP 68.617-000 - CNPJ: 01.612.360/0001-07 

 

.  
www.cachoeiradopiria.pa.gov.br 

 

Cachoeira do Piriá/PA. Os materiais a serem adquiridos serão entregues de forma gradativa e 

seguindo as prioridades de acordo com a realidade de cada Unidade de Ensino da rede municipal 

e desta forma municiará os seus departamentos e órgãos vinculados. 

Ressaltamos que esta Secretaria realiza periodicamente, encontros formativos 

com os profissionais e trabalhadores da educação; onde os materiais adquiridos são importantes 

para esses eventos, nesse sentido há necessidade de garantir o fornecimento de materiais de 

expediente aos seus profissionais para auxiliar nas atividades pedagógicas e administrativas. 

Já na Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá/PA, os itens adquiridos serão 

utilizados para suprir às necessidades de fornecimento interno do Almoxarifado e Secretarias 

vinculadas, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das 

Unidades Organizacionais, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades 

diárias, haja vista que os materiais listados abaixo, dão suporte as tarefas e ações operacionais 

necessárias ao bom andamento dos órgão municipais. Diante disto, segue tabelado o quantitativo 

de materiais necessários e até mesmo de forma preventiva, para evitar interrupção nos serviços 

executados. 

Na Secretaria de Saúde, a presente aquisição destes materiais e/ou objetos se 

fazem necessários para proporcionar e garantir o bom funcionamento de seus departamentos 

integrados, uma vez que os itens de expediente são de uso contínuo, utilizados no atendimento 

dos trabalhos desenvolvidos aos nossos munícipes, tendo em vista que teremos agilidade na 

prestação de serviços à comunidade deste município. 

Para a Secretaria de Assistência Social, a aquisição dos itens descrito nesta 

solicitação permitirá a manutenção e a execução do trabalho administrativo desempenhado por 

esta secretaria, e pelos setores integrados, pois é de fundamental importância uma vez que, a 

Secretaria de Assistência Social, desempenha trabalhos de recreação para os munícipes, onde há 

a necessidade desses materiais para manter em ordem e qualidade dos serviços prestados pela 

mesma.  

 

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

dispostos no Termo de Referência. 

 
Cachoeira do Piriá/PA, 02 de agosto de 2022 

 
 
 
 

______________________________________ 
ANTÔNIO LUCENA DE SOUSA  

Presidente da CPL 
Portaria nº 027/2021 
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