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Nova Canaã Paulista, 19 de janeiro de 2023. 
 
 
Ao 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES 
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista/SP 
 
 
Assunto: Documento de Formalização de Demanda 
 
 
Prezado(a) Sr(a): 
 
 
Venho por meio deste encaminhar a este Departamento, Documento de Formalização de 
Demanda, juntamente com outros documentos para instrução do processo, objetivando a 
contratação de solução para atender a seguinte demanda deste órgão: 
 
 
Contratação de empresa para prestação de serviço técnico profissional especializado, 
para treinamento e implementação de Lei Municipal que regulamenta Lei Federal 
14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). 
 
Respeitosamente, 
 
 
 

______________________________________ 
Valéria Cristina Salomão 

Responsável pelo órgão demandante 
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

SECRETARIA PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO OU 
SETOR 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL PLANEJAMENTO 

NOME E CARGO DO 
RESPONSÁVEL PELA 
DEMANDA 

RODRIGO SOLDÁ 

 

Justificativa da necessidade da contratação 

 
Sabe-se que de acordo com a Nova Lei de Licitações, a alta administração do órgão ou entidade 

é responsável pela governança das contratações, devendo: 

 implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e de controles 

internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos 

contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no art. 11 da Lei 14.133, de 1º 

de abril de 2021; 

 promover um ambiente íntegro e confiável; 

 assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis 

orçamentárias; 

 promover a eficiência, a efetividade e a eficácia das contratações; 

 promover a transparência e a sustentabilidade, incluindo aspectos de acessibilidade e 

de inclusão; 

Diante do exposto, além da necessidade de formalização do regulamento Municipal da Nova 

Lei de Licitações, também, faz-se necessária a criação, por Lei de um ÓRGÃO DE 

PLANEJAMENTO, como órgão CENTRALIZADOR DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. 

Diante do exposto, verificamos uma empresa do ramo, com profissional de notória 

especialização para a realização do presente objeto, no qual, pela sua vasta experiência é a que 

melhor atende os interesses da Administração. 

 
 

NATUREZA DO OBJETO A 
SER CONTRATADO: 
 

( X ) Serviço não continuado 
(    ) Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de 
obra 
(    ) Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de 
obra 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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(    ) Material de consumo 
(    ) Material Permanente/equipamento 
(    ) Obras e outros investimentos 

 

Objeto pretendido a ser contratado 

 
Vimos por meio desta, solicitar a Vossa Excelência cotação de preços e eventuais documentos 
para a abertura de procedimento administrativo na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO para 
Contratação da empresa para prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
implementação da lei municipal regulamentadora da lei federal 14133/2021 (nova lei de 
licitações) 
 
 

Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada 

 
Prestação de serviço técnico profissional especializado, para implementação da lei municipal 
regulamentadora da lei federal 14133/2021 (nova lei de licitações). 
 
 

Previsão da data, e local, da entrega do bem material ou do início do serviço 

 
Previsão para a entrega dos serviços será de até 60 (sessenta) dias neste município de 
Nova Canaã Paulista, através de reuniões, oficinas com os setores, e realização de decretos 
leis para aprovação do legislativo deste município. 
 
 
Indicação do responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e dos 
integrantes da gestão e fiscalização do contrato 
 
Responsável pelo ETP: Diego Alan Thiago Gomes – Assessoria Licitação e Contratos. 
 
Responsável pelo TR: Diego Alan Thiago Gomes – Assessoria Licitação e Contratos. 
 
Gestor do contrato: Valéria Cristina Salomão 
 
Fiscal do contrato: Rodrigo Sondá 
 
Servidor ou Comissão responsável pelo recebimento do objeto: Valéria Cristina 
Salomão 
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Submetemos este Documento de Formalização de Demanda para avaliação. 
 
 

Nova Canaã Paulista, 19 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Valéria Cristina Salomão Thais Cristina Costa Moreira 

Oficial de Licitação de Contratos Prefeita Municipal 
Responsável pela demanda Responsável pelo órgão demandante 

 
 
 


