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JUSTIFICATIVA 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na aquisição de Materiais de Expediente, com transporte incluso, conforme regras 
estabelecidas no Termo de Referência, para atender necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias Integradas e Fundos 
Municipais. 
 

A prefeitura tem como atribuição dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de 
atendimento, de maneira que as mesmas desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de forma a atender o 
princípio da eficiência e qualidade à população em geral. 
 

O presente certame visa realizar a manutenção, renovação e a substituição dos materiais de expedientes, que 
possibilitará na melhoria nos atendimentos da população que necessita utilizar e resolver alguma situação dentro da entidade, 
de forma a contribuir com a satisfação na prestação dos serviços à população e dos profissionais envolvidos com o sistema 
municipal. 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, 
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo decreto 
federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e pelas 
condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 
 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 
 

A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório justifica-se pela maior 
rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, além da possibilidade 
que têm os licitantes de reduzir preços durante a fase de lances. 

 
 
 
 

São Miguel do Guamá, 09 de Agosto de 2018. 
 
 
 
 

Zacarias de Souza Sotirakis 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

 
Antônio Leocádio dos Santos 

Prefeito Municipal 
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