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A Câmara Municipal de santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuas incorporadas não apenasem seus atos legislativos. necessita que a sua estruturâ administrativa esrej; ade;;;;;'ruu i*"io.uriaua"intema capaz de atender sua missão.

No desenvolvimento de seu mister exisle a necessidade de locomoção.
Atualmente a Câmara Municipal de Sanrarém possui em sua fiota os seguintes veículos

A necessidade de abastecimento dos veículos é contínua, levando em consideração a realização de servi çosadministrativos, e ainda, para o atendimento das solicitações dos parlamentares conforme a necessi dadc
conrprovada e a disponibilidade da adnrinistração, com o fim de realizar deslocamentos a locais na zona urbana
e rural do município de Santarém. Para o levantamento do quanlitâlivo de combustível a ser utilizado
anualmente foi tomado porbaseo processo Licitatório com omesmoobjetorealizadonoanode20lgo pregão
Presencial N" 003/201 9, Processo adminislrativo n' 007/2019, visto quér o ano de 2020 foi um período atípico
com paralização das atividades legislativas por diversas vezes em decorrência da pandemia dã novo corona
vírus, cabe ressaltar que houve um significativo aumento no consumo do Diesei -Sl0 em decorrência da
continua utilização do veículo MITSUBISHI - L-200 TRtroN spoRT cLS AT.pLACA: eEJ 8887 para o
deslocamento dos parlamentares as zonas rurais do município. A Câmara Municipal de Santarém, dessa iorma"
tem proporcionado melhores condições para o bom desempenho dos mândatos dos vereadores da casa. Vale
frisar, que muitas vezes esses deslocamentos são de significativa quilometragem, o que gera maior consumo
de combustível.
A contratação de empresa especializada no fomecimento de combustiveis está prevista no orçamento da Casa.
Com efeito, é necessário que seja realizado o competente processo licitatório.

Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estâtâl na busca da satisfação do interesse
coletivo. se submeter a um Regime Jurídico-administrativo marcado pela existência de prerrogativas e sujeições
e dotado de princípios logicamente concatenados que disciplinam a atuação dos gestores da coisa pública, onde
alguns destes princípios estão expressos exemplificalivamente nâ Constiluição Federal (artigo 37, caput), quais
sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constituindo o que a doutrina
denomina de princípios basilares da Administração Pública.
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E uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a competitividade e a agilidade nas contratações
públicas (Bittencourt, 2003). Propicia, conforme Motta (2001, p. l4), "concreta redução das rotinas de compra
e bons resultados no que tange à economicidade,'.
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Ainda sobre a atuação da Administração. Pública, a carta Magna (artigo 37, XXI) estabeleceu a licitação comoregra para a realização de obras. s^erviços, 
-compras 

e aliáaçoes. Desta forma, no intuito de atribuir àscontratações púbricas maior transparência e efetividade, a Lei a.;6ozsi"ãiã .;;;i";;. ;;;;.rais sobre oprocedimento licitatório, às quais o administrador público se encontra adstrito.
o princípio da publicidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da probidadeadministrativa e conlribui nara o alcance dos objetivos Oa aáministraçao pública. uma ,., qr" , ,rptutJivulgação do cename po,.ibilitu o acesso indistinio de todos os inreressados à licitaçào e. em consequência,contribui para ampliar o universode 

?ron9s1as, 
este princÍpio assume erevado grau de importância, uma vezque, além de princípio geral de Diréito Administrarivo, tamú constitui .oãdiçao de ;ficr;i;'da próprialicitação. (art. 

.l) 
1, Lei 8-666193) e do contrato adminirt.utiuo 1u.t.-or, § único, Leí g.666/93). Verifica_se, pois,que o princípio da publicidade enseja a realização do controie dos atàs administrativos peío pÀro e 

"onrriur;parâ efetivação dos demais princÍpios, tais comô moralidade e impessoalidade.
Da análise da Lei de Licitações' resta.configurado que, no que pese o princípio da publicidade não se restringir

L:l,bj:::1",* :-:::,9: li:,].çu", 
diante da essencialidaàe áa divulgaçaà au oôo..cn.iu ão. .".tu_" pu.u uregrlrmaçao dos procedlmentos adotado^s na.contratação pública, a aisiiptlna do artigo 2l da Lei g.666193 sereveste de importância ímpar para a efetividade dos princípios que regem a Administração pública. Nestesentido, reforçando a essenciaridade da transparência doi atos administrativos puru o a"Ã. a" ,.,Administração proba e eficiente, 

1_elatamos as considerações do presente artigo càm as sábias palavras decolaço. Anrunes (19g0, apud AMARAL, 2007, p. lg): "uma Administração opaca infanririza, umaAdministração transparente esclarece e tranquiliza,;.

Considerando ainda a garantia dos atendimentos dos serviços, ações e demandas dos vereadores e servidoresda câmara Municipal de Santarém e desenvolvimento aas ativiàades administrativas, urquiuàr, p.oto"oto. 
"outras atividades afins, faz - se justa a contrataçào do fomecimento em teJa, contrátando 'empresa 

(s)
especializada (s) para a realização de licitação.

O pregão consiste em modalidade.de licitação instituída pela Lei n. 10.520/ZOO}, para a aquisição de bens e
serviços comuns no âmbito da união, Estados, Distrito Fàderal e Municípios. Nos i"..os do pa'rágrafo único
do art' l2 do referido diploma legal, são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos 

-padroes 
de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo editai, por meio de àspecificáçoei usuais no
mercado, o que se aplica no objeto a ser adquirido.

Justilicativa de licitação na modalidade pregão Eletrônico.

A Administração Pública" para contratar com terceiros, tem como prerrogativa a licitação pública,
procedimento de cunho obrigatório, determinado no artigo 37, inciso xXl, da Cõnstituiçao FedÉral di t9gg,
regulamentado pela Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos.

Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais recente. lnstituído pela Lei 10.520 de l7 de
juiho de 2002, o pregão deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor. A sua
forma eletrônica. regulamentada pelo Decreto I 0.024 de 20 de setembro de 201 9, que regulamenta a Iicitação,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
incluidos ôs serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da
adminisração públ ica federal.
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Assim como todos os processos admiaistrativos, o pregão deve atender aos princípios constitucionais. Entreestes princípios, situa-se o princípio,da. ."-orii"iãuà" - qu. 
"*p."r.u à relação de custo/beneÍicio, arazoabilidade dos custos diante dos resultados alcançaaos ou bei.ticios propiciados.

o Pregào Eletrônico apresenta oeculiaridades para sua efetiva realização. Haja vista que, o pregão na forrnaEletrônica. como modaridade de licitação d" fip;;;;';;; ,-i.atizarse-áem sessão púbrica, por meio desistema eletrônico que promova a comunicação pela inte.n"t, 
"ít 

. o rr"goeiro do órgão promotor da licilaçãoe os licitantes, para negociação de Íbrma remotae e, ,"Àpo*l'

â:1ff;:: i"ry;i,lirl.*^ 
adotando o pregão Etetrônico como forma preferenciat para rearização do

considerando a necessidade desta casa de. Leis err fazer a aquisição de combustível e o histórico da disputa doobjeto com a l" Publicaçõo da elispura: Aberttra em 16/03'1202l à 09:00h - pregão Eletrônico n"o1l/2021-cMS que teve como resurtado: Náo recebimento a" nant rr* proposta interessada no certâme, sendo assim,um certame classificado como DeseÍo .

considerando o histórico acima detalhado e devidamente comprovado em juntada aos autos do processo,entende-se que a Administração procedeu de maneira correta Jom os ditames legais, de modo a buscar aproposta mais vantajosa, visando a,contratação.deste objeto, o que não se consolidãu.es-o afJ. a p.im"i.atenrativas de disputa utirizando-se da modalidade licitatória áo fipo pregão elerrônico.
Dianle deste resultado. entende-se que diante da necessidade deve-se proceder para â repetição do certame como novo procedimento afim de atender aos interesses púbricos, devidamente previstos em rei.
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