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JUSTIFICATIVA 

 
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO  075/2019 PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS, CONFORME DEMANDA PARA ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E SECRETARIA 
MEIO AMBIENTE E TURISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 

PROMOÇÃO SOCIAL. 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde com a necessidade de adquisição de gás (GLP) 

vem justificar, conforme reza a Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III, vejamos: 

 

“Art. 3º A fase preparatória do pregão 

observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto 

do certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as 

sanções por inadimplemento e as cláusulas do 

contrato, inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento. (...) 

 

III - dos autos do procedimento constarão a 

justificativa das definições referidas no inciso I 

deste artigo e os indispensáveis elementos 

técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 

bem como o orçamento, elaborado pelo órgão 

ou entidade promotora da licitação, dos bens 

ou serviços a serem licitados”. 

 

Considerando que a aquisição tem por finalidade assegurar o fornecimento e 

acesso contínuo do objeto licitado visto que o Hopsital Municipal de Belterra, UBS e a 

secretaria de saúde necessitam de gás para a produção de alimentos do cardápio do 

Hospital de Belterra tanto para os usuários do SUS quanto para os próprios colaboradores 

e demais unidades administrativas da secretaria. 

Tal aquisição irá suprir a demanda desses setores no exercício atual, visto que o 

consumo é grande, visto a grande circulação de pacientes e servidores nos locais que 

laboram. 

Considerando ainda as vantagens da utilização do sistema registro de preços, há de 

se constar que tarta-se de ferramenta que simplifica e otimiza os processos de licitação na 

Administração Pública, podemos citar, o aperfeiçoamento dos mecanismos de 

planejamento, o aumento da eficiência administrativa e reduçãoi do número de  licitações 

redundantes, a rapidez na contratação  e a total liberdade para o órgão público que no caso, 

pode ou não efetuar a contratação da empresa participante do certame. 
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Sendo assim, a informação pela chefa do Núcleo de Administração e finanças 

de que existe Recurso Orçamentários para despesa, conforme dispõe o Art.14 da Lei 

8.666/93: 

“Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação 

dos recursos orçamentários para seu pagamento, 

sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 

quem lhe tiver dado causa.” 

 

Assim, diante da real necessidade, e cumprindo o que reza a Lei 10.520/00 e 

8.666/93, justifico nos termos acima, a abertura do Processo Licitatório na modalidade 

registro de preço Para Futura e Eventual aquisição de  gás para a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Belterra 19 de Fevereiro  de 2020 
                

 
   Edjane Medeiros Alves 
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