
 
 

ESTADO DO PARA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PONTA DE PEDRAS 

PODER LEGISLATIVO 

Endereço: Praça Antonio Malato Nº. 30 
Bairro: Centro – Ponta de Pedras – Marajó – Pará – Brasil 

CEP: 68830-000 
CNPJ: 34.917.229/0001-07 

  
 

ANEXO II 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
 
Órgão Solicitantes: Câmara Municipal de Vereadores de Ponta De Pedras 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Permanente (Mobiliário 
de Escritório em Geral e Refrigeração), destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Vereadores de Ponta de Pedras/PA. 
 

A aquisição de Material permanente (Mobiliário de Escritório em Geral e Refrigeração) para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Ponta de Pedras - CMPP, tem por justificativa a 
necessidade de atender a demanda das atividades funcionais e administrativas, em atendimento as 
exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações que regem a Administração Pública.  

Faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando empresa (s) através de 
processo licitatório.  

A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão na forma 
ELETRÔNICA, ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Ponta de Pedras através da 
Divisão de Licitações, a realização do certame, de conformidade com a necessidade do setor 
requisitante.  

Considerando ainda a garantia dos atendimentos dos serviços, ações e demandas dos 
Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ponta de Pedras e desenvolvimento das atividades 
administrativas, arquivos, protocolos e outras atividades afins, faz – se justa a contratação do 
fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s) para a realização de licitação.  

Os produtos a serem adquiridos se enquadram como comum, pois os padrões de desempenho 
e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. 

 
 
 

Ponta de Pedras - PA, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 

_____________________________________ 
ADA TAVARES FURTADO FERREIRA 

Departamento Administrativo 
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