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A Câmara Municipal de Santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuas
incorporadas não apenas em seus atos legislativos, necessita que a sua estrutura administrativa esteja
adequada e a sua funcionalidade intema capaz de atender sua missão.

A Contratação de Empresa Especializada na comercialização de Material de Expediente e

Informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS, tem por
justificativa a necessidade de atender a demanda da Câmara em suas atividades funcionais e
administrativas, em atendimento as exigências e rotinas previstas nas diversas noÍnas e legislações
que regem a Administração Pública. Faz-se justa a contratação do fomecimento em tela, contratando
empresa(s) através de processo licitatório.

A aquisição de materiais de expediente informática é imprescindível para suprir às
necessidades de fomecimento interno do Almoxarifado, bem como para dar atendimento, de forma
satisfatória, às constantes demandas dos setores administrativos, na obtenção de materiais para o
desenvolvimento das atividades da Câmara, haja vista que os materiais solicitados, encontram - se na
condição de escassez no estoque do Almoxarifado.

Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da satisfaçâo
do interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo mârcado pela existência de
preÍÍogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente concatenados que disciplinam a atuação
dos gestores da coisa pública, onde alguns destes princípios estão expressos exemplificativamente na
Constituição Federal (artigo 37, caput), quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, constituindo o que a doutrina denomina de princípios basilares da
Administração Pública.

Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Caft Magna (artigo 37, XXI) estabeleceu
a licitação como regra para a realizaçáo de obras, serviços, compras e alienações. Desta forma, no
intuito de atribuir às contratações públicas maior transparência e efetividade, a Lei 8.666/93 veio
estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, às 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 divulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os interessados à licitação
e, em consequência, contribui para ampliar 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. 21, Lei 8.666193) e do contrato administrativo
(art. 61, § único, Lei 8.666193). Verifica-se, pois, que o princípio da publicidade enseja a realização
do controle dos atos administrativos pelo povo e contribui para efetivação dos demais princípios, tais

como moralidade e impessoalidade.

Da análise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da publicidade
não se restringir à publicação do aviso da licitação, diante da essencialidade da divulgação da

ocorrência do certame para a legitimação dos procedimentos adotados na contratação pública, a
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disciplina do artigo 2l da Lei 8.666193 se reveste de importância ímpar para a efetividade dos

princípios que regem a Administração Pública. Neste sentido, reforçando a essencialidade da

transparência dos atos administrativos para o alcance de uma Administração proba e eficiente,
arrematamos as considerações do presente artigo com as sábias palavras de Colaço Antunes (1990,

apud AMARAL , 2007, p. l9): "Uma Administração opaca infantiliza, uma Administração
transparente esclarece e trânquiliza".

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

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

O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n' 10.520/2002, paru a

aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nos

termos do parágrafo único do art. 12 do referido diploma legal, são considerados bens e serviços

comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais no mercado, o que se aplica no objeto a ser adquirido.

Poúanto, a aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Eletrônico, ficando

sob a responsabilidade do Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Santarém, a realização

do certame.

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 

áe 1988, regulamentado pela Lei 8.666193 - Lei de Licitações e Contratos. Existem diversas

modalidades de liciiação, sendo o pregão a mais recente. Instituído pela Lei 10.520 de l7 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 10.02412019, é preferencia['

É 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".

Assim como todos os processos administrativos, o pregão deve atender aos princípios

constitucionais. Entre este§ princípios, situa-se o princípio da economicidade - que expressa à

relação de custo/beneficio, a r-azoabilidade dos custos diante dos resultados alcançados ou beneficios

propiciados. Sendo o que se apresenta para o momento.
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