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JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO   

Deverá ser adotada a modalidade de pregão para a aquisição de bens/ serviços 

comuns regida pela Lei 10.520/ 2002, Solicita a aquisição por meio do sistema de 

registro de preço, procedimento ao qual permite  que a Administração adquira os 

produtos 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. 

A aquisição dos materiais esportivos visa atender ao calendário de eventos 

esportivos  do Município de Igarapé – Açu como o campeonato de futebol masculino e 

feminino e futsal, torneios de voleibol, futevôlei as diversas premiações de maratonas, 

campeonato de levantamento de peso, festivais e concursos de danças organizados 

pela Secretaria Municipal de Esporte e de Cultura, os programas e projetos 

desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social com as crianças e jovens além de 

premiações diversas para os eventos culturais e na área de lazer. Os eventos são 

realizados na sede do Município  e também nas vilas de São Luiz e do Km 18. 

A gestão municipal busca a ampliação do acesso ao esporte, lazer e inclusão 

social e para promover essas ações há a necessidade de aquisição dos materiais 

esportivos. 

Justificativa de Aquisição por Lote: 

Os itens agrupados em lote único são produtos da mesma natureza e neste caso 

propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos recursos públicos, reduzindo 

as despesas administrativas, evitando a elaboração de um numero excessivamente de 

contratos. 

Igarapé - Açu, 02 de Abril de 2018. 
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Ronaldo Lopes de Oliveira 

Prefeito Municipal de Igarapé-Açu 
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