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A Câmara Municipar de santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuasincorporadas não apenas em seus atos legislativos, necessita que a sua estrutura administrativaesteja adequada e a sua funcionaridade inlma capaz ã"-ut"na", .uu .i..ao.
No desenvorvimento de seu mister existe a necessidade de limpeza e higienização da casaLegislativa' Ainda, A câmara Municipal de santarém/pA, arerta ao propósito de combater àPandemia por covlD 19 que tem sua segunda onda neste exato momento em todo territórionacional e com muita intensidade em nossà região. t". ãao,^a" diversas medidas de prevençãoque objetivam proteger seus servidores e parlamentares no exercicio de suas atividadesfuncionais, bem como a população de um modo g.;. 

---

Entre as principais providências, destaca-se a necessidade de constante de limpeza ehigienização de nossos ambientes, o que mesmo 
". ."n,.io de normalidade é imprescindíverpara o funcionamento da casa.

Informa ainda que para obtenção do quantitativo necessário de pessoas para a execuçãodo serviço valeu-se de ampla pesquisa em diversos editais de pregões realizados Brasil a fora ecom o obietivo de adotar as melhores práticas, pensando também no bem-estar laborar doscolaboradores que estiverem prestando serviço, chegou a produtividade diríria média esperada de700m'?por colaborador, cobrindo assim toda a área construída desta casa Legisrativa.

considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatar na busca da
satisfação do interesse coletivo, se submeter a um Regimúrídico-administrativo marcado pela
existência de prerrogativas e sujeições e dotado de princípios rogicamente concatenad.s que
disciplinam a atuação dos gestores da coisa púbrica, onde alguns destes princípios estão
expressos exemplificativamente na constituição Federal (artigo 37, caput), quais se.jam,
legalidade, impessoalidade, moraridade, pubricidade e eficiência, constituinào o que a doutrina
denomina de princípios basilares da Administração pública.

Ainda sobre a atuação da Administração pública, a carta Magna (artigo 37, XXI) estabereceu a
licitação como regra para a rearização de obras, serviços, compras e alienações. Desta forma, no
intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade, aLei g.666/93 veio
estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, as quais o administrador público se
encontra adstrito.

o princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da
probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública, uma
vez que a ampla dilulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os interessados à
licitação e, em consequência, contribui para ampriar o universo de propostas. Este princípio
assume elevado grau de importância, uma vez que, além de princípio geral de Direito
Administrativo, também constitui condição de eficácia da própria licitação (art. 2r ,Lei g.666/93)
e do contrato administrativo (art. 6r, § único, Lei 9.666/93). verifica-se, pois, que o principio da

Página I

\



,,,,,,,,._..-
IPÁI

FAG;:

§
PODER LEGISLATIVC)

CÂMARA MUNICIPAL DE
Avenida Dr.. Anyslo Chaves, 1001

SANTAREM '5 rrú2i_ §
§

cEP. 68.030.290 _ SANTAREM-PARÁ
CNPJ n. 10.219.202/OOOI-82

publicidade enseja a realização d,o controle dos atos administrativos pelo povo e contribui paraefetivação dos demais princlplos, tais como moralidade e impessoalidade.
Da análi

estringir à publicação do aviso da I

se da Lei de Licitações, resta conÍigurado que, no que pese o princípio da
rcitação, di

publicidadenao se r
ante da essencialidade da divulgação daoconência do certame para a legrtimação dos proced rmentos adotados na contratação pública, adisciplina do arrigo 2l da Lei 8.666193 se reveste del mportância ímpar para a efetividade dosprincipios que regen a Adminrstração Pública. Neste sentido, reforçando a essencialidade datransparência dos atos administrativos para o alcance de uma Administração proba e eÍiciente.arrematamos as consideraçõe s do presente artigo com as sábias palavras de Colaço Antunes(1990, apud AMARAL,2OOT , p. le): "Uma Administração opac a infantiliza, uma Admini straçãotran sparente esclarece e tranquiliza,,.

considerando ainda a garantia dos atendimentos dos serviços, ações e demandas dos vereadorese servidores da câmara Municipal de santarém 'e 
desenvolrrimento das atividadesadrninistrativas, arquivos, protocolos e outras atividad.. ufirr, faz - se justa a contratação dofornecimento em tela, contratando empresa (s) 

"rr".iuúà (.r para a rearizaçãode ricitação.
o pregão consiste em modaridade rte.ricitação i,stituída pera Lei no r0.520/2002, para a aquisiçãode bens e serviços comuns no âmbito da uniao, pstaáos, Distrito Federar e Municípios. Nostermos do parágrafo único do art. 12 do referido diproma legar, sao considerados b"n. J r"-iço.cornuns aqueles cujos padrões de desempeúo e quaridade possam ser objetivanrente definidospelo ediul. por meio de especificações usuais "; ,.;lo*]nt portanto, u unuiü.o do objeto será realizada l;iá'1"'i,J,l"*?"ji:ffiff:

Pregão Presencial, ficando sob a responsabilidade do Departamento de Licitações da câmaraMunicipal de Santarém, a realização do certame.

Justificativa de licitação na modalidade pregão Eletrônico.
A, 

-Administração 
Pública, para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a licitaçãopública' procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, inciso XXI, daconstituição Federal de l9gg, regulamentado pera Lei g.666193- Lei de Licitações e contratos.

Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais recente. Instituído pera Lei10'520 de 17 de julho de 2002, o pregão deve ser uiiti-ao para aquisição de bens e serviços
comuns de qualquer valor. A sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto 5.450, de 3 l demaio de 2005, é preferencial.

É uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a competitividade e a agilidade nas
contratações públicas (Bittencourt, 2003). propicia, conforme Motta (2001, p. r4i, .,concreta
redução das rotinas de compra e bons resultados no que tange à economicidade,,.
Assim como todos os processos administrativos, o pregão deve atender aos princípios
constitucionais. Entre estes princípios, situa-se o principio da economicidaae - qr" expressa
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à relação de custo,/beneficio, a razoab,idade dos custos diante dos resurtados alcançados oubeneÍicios propiciados.

o Pregâo Eletrônico aDresenta pecuriaridades para sua efetiva rearização. Haja vista que, oPregão na lorma Elerrônica. como modalidaa. aá ri.;ãia" ao tipo menor preço. realizar-se-á emsessão pública, por meio de sistema eletrôri"o qu. f.ãirãra a comunicação pela intemet, entreo Pregoeiro do órgão promotor da ricitaçaÀ . ár ii"*ír*, p-" negociação de forma remora e emtempo real.

Ainda, existe Portaria da Cu:: 
^1lolTao 

o pregão Eletrônico como forma preferer.rcial pararealização do Certame, port. N" 002/202

outrossim, caso não concluídos os processos necessários a rearização do procedirnento emcaráter eletrônico, optar-se-á pelo pregão ," Íb;;;;;;cial, considerando alguns farores aserem superados ainda. rais quais:-a loúrizaçao g.ográn.à ao Município a. s*tÍr], _ãegiaooeste do Pará, a instrurnentalização e a fo.maçaõ co"n,inru oo, *j"it". q;^;ã"lL 
"r"trrurealização do processo licitatório, qr" a"-unàu t"n po 

" 
iJ*rro, p*u efetiva implementação.

Pelo que vê, a utilização do pregão, na forma presencial, que utilizamos não é modalidade extintae nem revogada, muito embora o e.1n1ego dã modaliáaàe pregão, preferencialmente na Í.ormaeletrônica, 
.esteja previsto no art. 4o. § io ao Decreto"ni i.qso, a" 2005 e ainda na portaria

supramencionada deste Casa Legislativa.

o

Santarén, 08 de fevereiro de 2021.

RONANM
Presidente

RAJÚNIOR
Municipal de Santarém
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