
ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Avenida Lago Azul S/Nº, CEP: 68.533-000 Água Azul do Norte - PA 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação se justifica pela necessidade de suprir a demanda da Câmara 

Municipal de Água Azul do Norte, para dar continuidade ao bom andamento dos 

trabalhos realizados pelo Legislativo Municipal. 

A realização do certame visa atender aquisição de itens se justifica face ao 

interesse público de manter os serviços da administração pública em níveis aceitáveis 

para oferecer aos usuários e servidores da casa, nesse sentido, a razão para licitar material 

permanente, eletrônico, eletrodoméstico, mobiliário e material de informática, com a 

finalidade de atender às necessidades diversas da CMAAN. 

Dito isto, esclarecemos ainda que, a aquisição em comento se consolida na 

necessidade de modernizar o ambiente e as ferramentas de trabalho, bem como trazer 

melhorias para o ambiente da Câmara Municipal, acrescentando qualidade ao acervo 

patrimonial da CMAAN. 

Percebe-se que a maioria dos itens a serem adquiridos são de primeira necessidade 

para o funcionamento básico das atividades desta casa, haja vista que grande parte deles 

será utilizada para dar agilidade aos processos administrativos dentro da unidade, sendo 

fundamental para o bom funcionamento e andamento dos trabalhos Legislativos. 

Salienta-se que, é importante e necessário que se supram as necessidades de 

reposição dos produtos, posto que, sem os tais, poderá haver prejuízo no desenvolvimento 

dos trabalhos desta Casa de Leis. 

 Isto posto, restam demonstradas as motivações reais para a realização do presente 

procedimento, uma vez que se tratam de itens necessários às demandas rotineiras do 

desenvolvimento do trabalho interno, bem como de atendimento ao público. 

 O objetivo do presente Processo Administrativo é de contratar a proposta mais 

vantajosa, conforme se constatará ao analisar as propostas acostadas, primando pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade, 

ressaltando sempre que, licitar é a regra. 

Água Azul do Norte-PA, em 07 de Fevereiro de 2023. 

 

 

Jorge Luiz Barros Carneiro 

Presidente da Câmara Municipal 
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