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JUSTIFICATIVA

O presente Processo se justifica pela necessidade de profissionais habilitados

com capacidades técnicas e vivencia prática para assessorar a equipe de licitação

do município em suas atribuiçÕes de um modo geral,

Tendo em vista a exigência técnica, o avanço e atualizações das legislações

que regem o Processo Licitatorio, o que preconiza mais regras e normativas a serem

seguidas o que torna essencial a contratação de Assessoria com habilidades de

aplicabilidades das normas licitatorias vigentes no País.

A Contratação de prestador(a) de serviços especializados em consultoria e assessoria

técnica e operacional na área de licitaçoes e contratos administrativos, no âmbito da Prefeitura

Municipal de Eldorado do Carajás, Secretarias integradas e Fundos Municipais, compreendendo

o acompanhamento, aperfeiçoamento e modernização dos serviços destinados as áreas de

compras, licitaçoes e contratos administrativos, aperfeiçoando a instrução de processos

administrativos e a utilização dos sistemas de Iicitaçoes, conforme a Iegislação vigente revela-

se oportuna e conveniente para atender o interesse público municipal, devido a

aplicabilidade da Nova Lei de LicitaçÕes a ser implantada no município, e, diante da

falta de pessoal mais experiente e conhecimentos r,rais aprimorados, que escapam

da trivialidade das atividades rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, mas dependem,

fundamentalmente, de orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só

podem ser oferecidos por quem possui comprovacia qualificação acadêmica, cuja

especialização decorra, também, de reconhecida experiência adquirida com

desempenho anterior, estudos e outros requisitos necessários para confirmar que

seu trabalho e essencial e adequado para atender os legítimos interesses deste
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