
 

 

 

JUSTIFICATIVA DE DEMANDA 

 

1. DA LICITAÇÃO 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO 

ORDENADOR: DIRCEU BIANCARDI 

TIPO DE OBJETO: Compras ( X  )  Serviços (   )  Obras (    ) 

JULGAMENTO: Menor Preço (  X  )  Melhor Técnica (    )  Técnica e Preço (    ) 

OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção em Geral, a fim de atender às necessidades da 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio. 

PRAZO: 12 meses. 

2. DA MOTIVAÇÃO 

A realização do referido certame e, consequentemente, contratação do objeto pretendido, visa 

atender ao princípio constitucional indisponível do interesse público, conforme se demonstra nos 

campos abaixo. 

Com o intuito de manter funcionamento das atividades administrativas internas e de atendimento ao 

público sempre primando pela excelência no at endimento ao cidadão, a Prefeitura Municipal de 

Senador José Porfírio, suas Secretarias e Fundos Municipais, vê-se diante da necessidade de 

Aquisição de material de construção em geral de modo a suprir as necessidades que por ventura 

possam surgir. Ressalta ainda, que no quantitativo a seguir onde se encontra discriminado PMSJP, 

estão incluídos os quantitativos de todas as secretarias integrantes do governo municipal que não 

possuem fundo próprio, quais sejam,  salienta-se contudo, que todo o material a ser adquirido para 

qualquer das secretarias poder executivo e administrado pela Secretaria Municipal de Admnistração, 

por conhecer melhor do objeto e estar apta a tal gerenciamento. O objeto ora pretendido se faz 

necessário para dar continuidade serviços de manutenção das vias, praças, prédios e espaços 

públicos, uma vez que a manutenção por esse serviço é de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Senador José Porfírio, com uma grande extensão de ruas, vicinais, ramais e praças que 

necessitam de manutenção e limpeza periódica além de pavimentação e drenagem, por esse motivo 

se justifica um quantitativo de materiais suficiente para garantir as demandas. 

 

3. DA AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 

Com base em tudo aqui exposto e fundamentado, na condição de ordenador(a) de despesa, venho, 

por meio deste, AUTORIZAR a fase externa da pretensa licitação, encaminhando os autos ao Setor 

de Licitações Municipal, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. 

 
Senador José Porfirio/PA, 14 de junho de 2021. 

 

__________________________________________ 
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