
 

                                JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte/PA, em face da necessidade de 
contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios em 
geral para atender as necessidades da prefeitura e suas secretarias do município de 
Agua Azul do Norte/PA, justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para 
manter os trabalhos administrativos e operacionais rotineiros dos setores. Bem como, 
manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, 
para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.  
2.2. A chamada Lei do Pregão foi instituída pela lei federal 10.520/2002 e foi 
regulamentada na forma de Pregão Eletrônico pelo decreto 10.024/2019. Ela é uma 
modalidade de licitação que os entes públicos brasileiros utilizam para a contratação 
de bens e serviços comuns.  
2.3. No pregão eletrônico é facilitada a entrada de vários fornecedores, fazendo com 
que tenha uma ampliação na disputa licitatória, pois empresas de diversas localidades 
podem participar, além de baratear o processo licitatório, pois é simplificado as etapas 
burocráticas, trata-se de uma modalidade de licitação muito mais ágil e transparente, 
pois é feito por um sistema com comunicação via internet.  
no caso do presente procedimento licitatório, não restam dúvidas acerca da viabilidade 
da modalidade pregão eletrônico, tendo em vista que permite que a Administração 
Pública contrate de forma mais célere e menos burocrática, mantendo a legalidade do 
procedimento e obedecendo ao critério do menor preço, garantindo a escolha da 
melhor proposta.  
2.4. Trata-se da motivação para licitar contratação de empresa especializada no 
fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza em geral para atender as 
necessidades da prefeitura e suas secretarias do município de Agua Azul do Norte - 
PA, passamos a apontar as justificativas para as justificativas para compra de gêneros 
alimentícios e material de limpeza e utensílios em geral ,destinados as diversas 
secretarias desta municipalidade, justificamos a necessidade da contratação em 
apreço, em razão da grande dificuldade de aquisição através de compra direta, sendo 
indispensável a aquisição dos referidos gêneros para a continuidade das atividades 
desenvolvidas pelo município.  
2.4. É importante salientar que a demanda da contratação se dá uma vez que as 

diversas secretarias necessitam dos produtos, como por exemplo a secretaria de 

saúde que prepara a refeição dos pacientes no próprio hospital municipal, destacamos 

também a demanda da assistência social, pois necessita da demanda para os eventos 

e campanhas promovidos pela secretaria, enfim uma serie de ações do governo em 

varias setores, Isto posto, uma vez revestido das formalidades legais e necessárias, 

pelo presente, JUSTIFICO a necessidade de abertura de processo licitatório por 

pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa 
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