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JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

 Atendendo a Solicitação do Servidor Marco Junio de Sousa 
Setor de Compras, onde informa a necessidade de realizar aquisição de material, equipamentos e 
suprimento de informática para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Placas e as 
Secretarias a ela vinculada. 
      No Exercicio financeiro do ano 2022 não foi realizado licitação pela Prefeitura Municipal de Placas 
para o objeto acima mencionado, pois não houve necessidade, dado que, possuíamos um estoque de 
material que nos atendeu ate o presente momento. Ocorre que há necessidade de realizar novas 
aquisições do objeto aqui tratado visto que não possuímos mais material em nosso estoque. 
       Foi realizado levantamento pelo setor de compras da PMP e pesquisa de mercado para 
verificação de valor estimado da pretensa licitação. Constatou-se que por nos encontramos nos últimos 
mês do ano de 2022, uma licitação aberta no presente mês só terminaria por volta do inicio do próximo 
mês, novembro, se houvesse impugnações aceitas, recursos e demais atos pertinentes ao processo. O 
que prejudica o funcionamento da Maquina Publica, que diariamente precisa desse material para 
atendimento e execução das demais atividades visando atender o interesse púbico e sua eficiência. 

Diante do exposto, em busca de uma solução célere para atender a demanda, verificou-se que o 
fornecedor cadastrado no Municipio e atual fornecedor dos fundos Municipais possuí uma Ata de 
Registro de preço vigente no Municipio de Anapu-Pará. Outro ponto a ser ressaltado, é que constatou-
se que os preços registrado na Ata de Registro de Preço encontra-se dentro do preço praticado no 
Mercado. Aliás, o valor registrado encontra-se menor do que nosso preço orçado no Mercado.  

Assim, tendo em vista o caso concreto que possui real necessidade, e a possibilidade de 
realizarmos Adesão a Ata de Registro de Preço advindo do Pregão 015/2021 possuindo como órgão 
gerenciador a Prefeitura Municipal de Anapú-Pará solicitamos a Adesão, obtivemos concordância da 
Prefeitura Municipal de Anapu- Pará e do fornecedor, conforme documentos que instruem o processo. 
    Sendo assim, considerando o exposto, justifica-se a contratação através de adesão da ata de 
registro de preços advinda do pregão presencial nº015/2021 para realizarmos aquisição de 
equipamentos, peças e suprimentos de informática possuindo vigência até 31 de Dezembro de 2022.  

È nossa justificativa. Assim sendo, AUTORIZO o setor de Contabilidade a realizar reserva 
orçamentária e o Núcleo de Licitação e contratos a abertura de processo  administrativo para 
procedimento de contratação. 

 
 Placas - PA, 11 de Outubro de 2022. 
 
 

Leila Raquel Possimoser 
Prefeita Municipal 

 

 

 


		2022-12-16T12:14:55-0300
	LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDAO:20503725234




