
CiPÁI
j

PoDF.R I-ECISt-A1'IVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenirla Dr. Anysio Chaves, l00l .

CEP. 6It.OJO,29O - SAN'I AREM-PAII.A
CNPJ n' 10.2 19.202i0001-82

ô

.?

A Câmara Municipal de Santarém. no sentitlo de atender suas necessidades precípuas

incorporadas não apenas em seus âtos legislativos. rrecessita que a sua estrutura administratirl e:tr.'ilt

adequada e a sua t'uncionalidade interna capaz de atellder sLlil r'llissão.

No desenvolvimento de se'u misrer cxiste a neccssiilade de AQUISIÇÃO DE (; ÊNEI{OS

ALIMINT|CIOS, MÂTERIAIS DE HIGIENE E LIN{PEZA E DESCARTAVEIS PATA dC

atender os departamentps e prOporcionar bem-estar aos ServidoreS e vereadores nO deselnpetllro de

suas funções, bem como, acolher as pessoas e\tcnlas qLte diariarrrente visitam esta Casa de l.eis ern

busca de ilformaçôes ou participaçào irrrs scssires trrilitxirias. ('orl efeittt. ó treccssiirio qtrc seia

realizado o competente processo I ic itatitrio.

O administrador público, ao gelir a n.ráquina estatal na busca da satisÍàção do irlterc5se

coletivo, se submeter a um Regime J ur'íclico-aclm inistrativo malcâdo pela existência de pre rrogül.ivas

e sujeiçôes e dotado de princípios logicamente concatenados que disciplinam a atuação dos gestores

da áisa pública, onde aíguns destes princípios estão e\pressos exerr plificativarnente na Constituiçâo

Federal iartigo 37, caput), quais i.lianr- legalidade. inrpcssoa lidade, rnoralidade. publicidade e

eficiência, constituindo o que a doutrila rlenorr.rirrit tle prineipios lrasilares da Adrninistraç:io Pírhliea'

AindasobreaatuaçãodaAdrrrinistraçàrrl,ública.aCafiaMâgna(anigo37.XXll
estabeleceu a licitação 

"oao 
r"gi" para a realização cle obras. serviços. compras e alierlaç<ies. l)csta

fon:ra. rr9 intuito deatribuir às cãntiataçôes públicas maior transparência e etêtividade. a l.ci tl (ú6/9i

veio estabelecer normas gerais soble o pl'occclintento licitattlrio. às quais o administr doI pírblict' se

encontra adstfito.

O princípio da publicidade se insc|c nesse rneio conro trais utll instrulllellto tla busca cla

probidade administrativa e contribui pala o alcance dos lrbietivos da admiDistração pÍrblica' unla vez

qu" u a'r,plu divulgação do certarne possibilita o acesso indistinto de todos os itrteressados à licitaçiLo

". 
e,n .onsequênú, contribui para ampliar o utriverso 4e propostas' Este principio assume clcvxdo

grau de importância, uma u"i qr". alem <te princÍpio geral dc Direito Administrativ.. tatn5ern

ãonstir, i condição de eÍicácia da própria lic itaçao (art. z t . t.ei 8.(166193) e do contrato atlnr in istlrLt ir tr

i.a. ãr. S único, Lei 8.666193). \'eritier-s.. ,ois. quc o princípi, cla publicidade cnsL'i,.4 re.lil.Çà()

do controle dos atos administrátivos pelo poui, e.ontri[,Lii pala cl'ctivaçào dos rlcrnais p[irreini()s i is

como moralidade e impessoalidade.

Da arrálise <Ja Lei de t-icitações' resta conllguradu que' lro que pese o.princípio da

publici<Jade não se restringir à pub licirçrio tlo aviso rJa licitaçâo- diallte da essencialidade rja clir tr lgaçIo

da ocorrência d. certame paráa lc_uiii,naçeo clos proccclinrerrtos adotados na contratilçào públic'r' e

ài..iptina do artigo 2l d; Lei tl 
""('(' 

t'l sc "tt"" tl" itnpotLittcia ítnpirt ptrra a cl'ctir i'l'rJc Jt's

orincínios que regem a Administraçiil I,úbliee. \csl'e' scttti,.lll. relot.çatrdo a esscrrcialidl.lc Ja

r#;;H;.il;;ã;r;in1l;ir;rutiru, pu,, o atcance tte unra Adminisrraçâo proba c elle iu,rre.

arrematamos as considerações á" rr,.r"."i" artigr.r com as sábias palavras de colaço Antunes { I 9c)0,

apud ANIARAL , 2001, p. tô),' ,.U,no AdÃinistraçào opâca infàntiliza. uma Adrninistração

transparente esclarece e tranquiliza"'
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JUSTI FICAI'I VA DA AI..:'[ORIDADE (]()NIP ETENI'E



i

t

PODER LECISLATIVO
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O pregão consiste em nrodalidade de Iicitação instituída pela Lei n' 10.520i2002. ptra a
aquisiçâo de bens e serviços comuns no ânrbito da União. Estados, Distrito Fedelal c Municípios. Nos
termos do parágrafo único do art. l2 do leferido diplorna legal. são considerados bens e serriços
cornuns aqueles cu-ios padrões de desenrl.re'nho e clLralidade possanr ser objetivamenle definidos pelo
edital. por meio de especiÍicaçtlcs usuais no rrcrcado. o qLre se aplica no ob.jeto a scr adelLrirido.
Portanto, a aquisição do objeto ser'á realizada através de licitação na rnodalidade Pregão Eletr'ônico.
tlcando sob a responsabilidade do Departamento de l.icitações da Câmara Municipal de Santarenr. x

realização do ceÍame.

Poftanto, considerando a garantia dos atendimentos dos serviços, ações e demandas dos
Vereadores e servidores da Câmala MLrnicipal cle Santarém e desenvolvimerrto das atividades
adm inistrat ivas, arquivos, protocolos. sessires ordinárias c oLrtras atividades alins. E considerando
também a necessidade em manter o espaço da Cânrara Murricipal de Santarénr linrpo e organizado
trazendo bem estar aos servidores e Íi'eq Lrentadores dr: reÍêrido cspaço.

Diante de todas as necessidades apresentadas, justiiica-se a abertura de licitaçào pala a

aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e lirnpeza e descartáveis, objetivaudo atender

as necessidades da Câmara Municipal de Santarérn.

Santarénr. l2 dc rncrço de l02l ,

RONAN !I;\N L.lE

Presidenlc cir L'ii
I}ERAL LIRA JUNIOR
l\'l Lrnicipal d.' Sanlarénr
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