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JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE
O objetivo desta contratação é registrar preços para eventual Aquisição de Equipamentos de

Informática, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém, contbrme
quantitativos contidos neste Termo, objetivando a redução de custos de aquisição e armazenamento,
bem como permitindo um melhor controle dos equipamentos.

O quantitativo posto foi definido fundamentado em relação de necessidades expostas pelo

TI da Câmara Municipal de Santarém que

Setor de

segue anexa a esta. No entanto, não se pretende

adquirir de uma só vez todo o material, até por questões orçamen&irias.

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam

a Lei

n.

10.520/02 e o Decreto

n"

10.024/19, por possuir padrões de desempenho e características

gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. A opção pela adoção do Sistema de Registro

de Preços (SRP) deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da

economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, reduzindo

a

quantidade de licitações, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano. em Ata. paraquando
surgir a necesSidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, etc. Assim, enquadra-se
no Decreto n" 7.89212013, artigo 3', inciso IV:

-Árt.3"osistemadeRegistrodePreçospoderáseradotadonasseguintes
hiPóteses:

IV

-

quando, pela natureza do obielo, não for possível definirpreviamente o

qrtanlitativo a ser demandado pela Administração:

"

Aaquisiçãodosequipamentoslicitadostrarábeneficiosdiretoeindiretoapopulação.enos
ao bom funcionamento dosserviços
darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes

à população e serviços
da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento
intemos.
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Espera-se ainda, que com esta aquisição, os servidores das casa tenham melhores condições

de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, bem como, maior economicidade,

eficiência e eficácia em seus serviços prestados a comunidade como o todo.

A

solicitação para Registro de Preços, ao nosso ver é a melhor opção para as aquisições

futuras, no âmbito do objeto em questão. Considere-se também o fato de as aquisições serem feitas
sempre visando atender demandas, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos

equipamentos estocados.

ser
Previsto no art. 15, inciso Il, da Lei de Licitações (Lei n'8.666/93), como procedimento â
de
utilizado preferencialmente pÍll.a as compras efetuadas pela Administração Pública, o sistema
à prestação
Registro de Preços (sRP) é um conjunto de ações para registro formal de preços relativos

de serviços e aquisição de bens para contratações futuras.

ou

seja, por meio do sRP, o órgão realiza

posteriormente
uma cotação de valores de determinados serviços ou produtos a serem contratados
atendendo ao requisito do melhor preço registrado.

UmadasvantagensdaadoçãodosistemadeSRPéofatodaexistênciadefacultatividadena
de agir conforme
aquisição do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade

suasnecessidades,podendoflexibilizarsuasdespesas,comadevidaadequaçãoaosrecursos
disponíveis.

outrossim,atravésdaanálisedo§6.,Art.l5daLeiS.666lg3,afere.seoutraenormevantagem
que qualquer cidadão pode impugnar o preço constante
da adoção do SRP, qual seja, a possibilidade de

doregistro,casohajaincompatibilidadecomaquelesconstantesdaataeosvigentesnomercado,o
comuns, com preços exorbitantes'
que minimiza os riscos de fraudes nas contratações de objetos

Ademais,nomomentodeassinaturadaata,aAdministraçãonãonecessitaterdisponibilidade
da celebração do contrato ou instrumento
de recursos, bastando que isso ocorra apenas quando
na aquisição dos produtos desejados'
equivalente, garantindo-se assim uma prontidão

outrofatorpositivoéqueatravésdaadoçãodoSRPevita.seamultiplicidadedelicitaÇões
repetitivas,contínuaseseguidas,comafinalidadedeaquisiçãodeummesmoobjeto'ouob'ietos
licitatória, em obediência
assim uma rotina aperfeiÇoada da atividade
semelhantes, estabelecendo-se
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aos Princípios da Eficiência e Economicidade,

Dessa forma, uma vez que são estabelecidos lotes mínimos para a aquisição de grandes
quantidades, evita-se o preço de varejo

adquirido é único

-

-

como ocoÍt'e nas licitações comuns, visto que o objeto a ser

e assim, permite-se aos fornecedores formularem propostas mais vantajosas, em

estrita conformidade com o objetivo principal do SRP, qual seja, a seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração, obedecendo estritamente ao interesse público.

Além disso, a adoção do Sistema de Registro de Preços permite um aumento

na

competitividade, porquanto permite a participação das pequenas e médias empresas nas Licitações,
devido à possibilidade de parcelamento das compras, obras e serviços a serem entregues.
Assim, ..a adoção do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante economia, além de ganho
elevado
em agilidade e segurança, com pleno atendimento ao princípio da eficiência, recentemente

a

princípio constitucional da Administração Pública". (BITTENCOURT, 2003, p' 48)'
outra potencial vantagem do sRP é a possibilidade de que seja exercido um melhor controle
que existem muitas
de qualidade dos objetos adquiridos através da Licitação, isso se deve ao fato de

técnicas, sendo
limitações e dificuldades enfrentadas pelo Administrador em relação às especificações
até mesmo incompatíveis com
assim, frequentemente a aquisição de produtos de baixa qualidade ou
prejuízos. Assim, caso seja verificada
as reais necessidades da Administração, trazem a ela, grandes
a ela não contratar
a incompatibilidade entre objeto fornecido e as necessidades desta, é facultado
realização de um novo certame
mais com o licitante vencedor, havendo ainda a possibitidade de

licitatório,vistoquenãoháobrigatoriedadedeadquirirtodooquantitativopresentenaata.
Sendoassim,aadoçãodoSistemadeRegistrodePreçostemsemostradodemasiadamente

vantajosa,vistoque,alémdedarceleridadeaoprocessodecontrataçãodebenseserviços.está
princípios basilares da Administração Pública, o que garante a probidade nas
estritamente ligada aos
contratações.

oPoderPúblicodesenvolveatividadesparadisporobem-estardeseusjurisdicionados.Isso
que o
a sua finalidade' De igual modo' sabemos
tudo se presencia na órbita de atos que traduzem
ou históricos'
perseguição de seus objetivos institucionais
Estado ou exerce atividades destinadas a
particular'
ao serviço realizado por terceiros' o
com execução de forma direta, ou socorrendo-se
observar as recomendações do
As empresas a serem contratadas para este fim devem
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instrumento convocatório, bem como as suas particularidades.

A

aquisição do objeto sera realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP,

ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém através do Núcleo Técnico de
Licitações, a realização do certame.

Santarém, l9 de maio de 2021.
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