
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMADS 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -  DAF  

 
 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 - Bairro - Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA.  

Fone: (91) 3256-1748. 

 
 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

A modalidade de Licitação denominada Pregão foi adotada como regar nas 

contrtações deste Município Salienta-se que esta se faz à luz dos dispositivos legais 

pertinentes à matéria, verificando sua obediência e compatibilidade com a Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2005, regulamentada pelo 

Decreto Federal n.º 3.555/2000, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e demais cominações 

legais. 

O pregão, como se sabe, constitui modalidade de licitação adequada à aquisição de 

bens e contratação de serviços comuns, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, verbis: 

O curso a ser ministrado pelo Instituto Certame (A B XAVIER TREINAMENTOS - 

11.669.032/0001-09), carga horária de 20 (vinte) horas, oferecerá capacitação completa e 

atualizada sobre a modalidade de Licitação denominada Pregão – Presencial e Eletrônico, 

apresentando ainda noções sobre Sistema de Registro de Preços.  

A participação dos servidores neste curso, claramente é de grande relevância para o 

aprimoramento e melhor desenvolvimento das atividades pertinentes aos processos de 

Licitação realizados pelo Pregão, posto que se trata de modalidade  adotada como regra, nas 

constatações deste Município.  

Portanto, faz-se necessário a contratação do Curso de formação e atualização sobre 

o Novo Pregão Eletrônico (Decreto 10.024 de 20/09/2019) e o Pregão Presencial, incluindo o 

Pregão para o sistema de registro de preços a ser realizado nos dias 27 28 e 29 de janeiro, no 

horário 08:00 às 12:00h; 13:30 às 17:30h, no hotel Princesa Louçã, Avenida Presidente 

Vargas, 882 – Bairro Campina, Belém – Pa, que será ministrados a servidores da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento social deste município.  

Atenciosamente,  

Marituba – PA, 08 de janeiro de 2020.  

 

Walter Willians da Silva Pereira 

Diretos Administrativo e Financeiro 

Portaria nº 022/2019-SEMADS/PMM 
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