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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição de Material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Santarém - CMS, tem por justificativa a necessidade de atender a demanda das atividades funcionais e 

administrativas, em atendimento as exigências e rotinas previstas nas diversas normas e legislações 

que regem a Administração Pública. Faz-se justa a contratação do fornecimento em tela, contratando 

empresa(s) através de processo licitatório. 

A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial, 

ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém através da Divisão de Licitações, a 

realização do certame, de conformidade com a necessidade do setor requisitante. 

Considerando ainda a garantia dos atendimentos dos serviços, ações e demandas dos 

Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Santarém e desenvolvimento das atividades 

administrativas, arquivos, protocolos e outras atividades afins, faz – se justa a contratação do 

fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s) para a realização de licitação. 

Os produtos a serem adquiridos se enquadram como comum, pois os padrões de desempenho 

e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. 

 

Justificativa de licitação na modalidade Pregão Presencial em detrimento do Pregão 

Eletrônico. 

A Administração Pública, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a licitação 

pública, procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal de 1988, regulamentado pela Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos.  

Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais recente. Instituído pela Lei 

10.520 de 17 de julho de 2002, o pregão deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns 

de qualquer valor. A sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, 

é preferencial, sendo obrigatória a justificativa para uso na forma presencial. 

É uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a competitividade e a agilidade nas 

contratações públicas (Bittencourt, 2003). Propicia, conforme Motta (2001, p. 14), “concreta redução 

das rotinas de compra e bons resultados no que tange à economicidade”.  

Apesar de mais econômico que as demais modalidades, o pregão eletrônico apresenta 

inúmeros custos, e dificuldade na implantação, como queda do sistema e falta de capacitação da 

equipe de apoio.  

Embora o Pregão eletrônico seja a modalidade de licitação preferencial, adotamos a 

modalidade presencial, para aquisição de bens e serviços, por diversas razões dentre elas:  

1)  custos elevados, devido ao frete;  

2) localização geográfica do Município de Santarém – Região Oeste do Pará, prevalecendo a 

região de rios. 

3) Dificuldade e problemas para realizar a inclusão de novos usuários e exibir a relação dos 

usuários já cadastrados, junto ao Sistema SGA, do compras governamentais conforme e-mail recebido 

pela central de atendimento dos sistemas de compras; ou seja, estamos na fase de implantação. 

Pregão Modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520, de 2002, em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública. Pode ser presencial ou na forma 

eletrônica. 
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Pelo que se vê, a utilização do pregão, na forma presencial, que utilizamos não é modalidade 

extinta e nem revogada, muito embora o emprego da modalidade pregão, preferencialmente na forma 

eletrônica, esteja previsto no art. 4º, § 1o do Decreto nº 5.450, de 2005. 

 

Santarém, 25 de setembro de 2019. 

 

 

EMIR MACHADO DE AGUIAR 

Presidente da Câmara   Municipal de Santarém 
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