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JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO: “Contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o futuro fornecimento de serviços de 

hospedagem na sede do Município de Brasil Novo/PA, para manutenção das atividades das secretarias e fundos 

Municipais”. 

 

 

JUSTIFICATIVA: A Prefeitura Municipal de BRASIL NOVO-PA por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração e finanças com intuito de contratação de empresa para prestação de serviço de hotelaria / 

hospedagem no município de BRASIL NOVO-PA, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e 

fundos municipais, vem promover processo licitatório nos termos da legislação vigente a fim de contratar 

empresa para a execução dos serviços.  

Na Lei Geral do Pregão (Lei nº 10.520/02) se exige que na fase preparatória do pregão deverá se basear na 

justificativa da necessidade de contratação pela autoridade competente. Juntamente com a justificativa, a unidade 

requisitante deverá definir de forma objetivo e pormenorizada o objeto a ser contratado conforme consta no 

memorando e PBS em anexo aos autos do Processo Administrativo nº 023/2022.    Conforme o inciso III do art. 

9º do Decreto nº 5450/05, na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado do seguinte: 

apresentação de justificativa da necessidade de contratação".  

A Contratação de serviços de hotelaria / hospedagem tem por objetivo atender as necessidades de acomodações 

de autoridades, palestrantes, técnicos, prestadores de serviços, técnicos do licenciamento ambiental, instrutores, 

orientadores da educação, fiscais da saúde, entre outros, que veem ao Município de BRASIL NOVO-PA prestar 

seus serviços para a prefeitura ou para as secretarias jurisdicionadas, como para a realizações de cursos, palestras, 

treinamentos.  

A contratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão instituída pela Lei 10.520 de 17 

de julho de 2002, deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor.   

A contratação dos serviços seja efetuada por meio do sistema de registro de preço, procedimento ao qual permite  

que a Administração adquira os produtos ou serviços em consonância com as demandas das secretarias 

participantes, salvaguardando-se de  qualquer excessos, quando desnecessário, além de se conseguir melhores 

preços e melhores condições para a aquisição dos produtos por meio do procedimento licitatório registro de 

preços e sem a necessidade de prévia manifestação orçamentária e tendo em vista que há  necessidade de 

execução parcelada, a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem demandados. 

 

 

Brasil Novo, PA, 16 de fevereiro de 2022. 

 

  

 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Brasil Novo 
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