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PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 007/2018 – CMP 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO  

PPRP Nº 002/2018 – CMP. 

JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO: Aquisição futura de materiais de consumo diversos (material de copa 

e cozinha; limpeza e gêneros alimentícios em geral), para atender aos diversos 

setores da Câmara Municipal de Paragominas-PA. 

FATOS: O Pregoeiro da Câmara Municipal de Paragominas/PA, por ordem do 

Ordenador de despesa, no uso de suas atribuições, vem abrir o presente 

processo administrativo nº 007/2018 – CMP, que versa sobre a realização de 

licitação para prover o registro de preços para a aquisição futura de materiais de 

consumo diversos (material de copa e cozinha; limpeza e gêneros alimentícios 

em geral), para atender aos diversos setores da Câmara Municipal de 

Paragominas-PA. 

FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA: O procedimento licitatório será realizado na 

modalidade pregão, no formato presencial e tem como fundamento jurídico a Lei 

Federal nº 10.520/02, subsidiada pela Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Licitação é provinda 

do processo administrativo n° 007/2018 – CMP, que versa sobre a realização de 

licitação para prover o registro de preços para a aquisição futura de materiais de 

consumo diversos (material de copa e cozinha; limpeza e gêneros alimentícios 

em geral), para atender aos diversos setores da Câmara Municipal de 

Paragominas-PA, durante o exercício de 2018. 

O objetivo da administração da Câmara Municipal ao fazer o registro dos preços 

dos itens variados que compõem o objeto deste processo licitatório e que são 

consumidos diariamente nas dependências desta casa legislativa, pelas pessoas 

que circulam e trabalham nesta Câmara, é de dar maior celeridade nas 
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aquisições de tais itens, para que estes não faltem no cotidiano da Câmara 

Municipal o que poderia causar alguns transtornos para o funcionamento normal 

desta casa de leis. 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE: A modalidade escolhida para a realização 

desta licitação, foi a modalidade pregão no formato presencial, o formato 

presencial foi escolhido pelo fato de que a Câmara Municipal de Paragominas 

não tem estrutura para realizar o pregão no formato eletrônico, a opção pela 

modalidade pregão se deu em função do valor orçado em pesquisa 

mercadológica para aquisição dos itens objetos deste processo de licitação, 

além disso, levou-se em consideração o fato de que todos os itens objetos deste 

processo licitatório possuem características comuns e de fácil mensuração e 

precificação no mercado como determina a Lei 10.520/02. 

 

Sala da Licitação em, 08 de maio de 2018. 
      

 
 

Fábio de Sousa Araújo  
Pregoeiro  
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