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JUSTIFICÀTIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE

O objetivo

desta contratação

é registrar preços paÍa eventual Contratação de

Empresa

especializada em Locação de veiculos (carros e Embarcação), para atender às necessidades da

Câmara Municipal de Santarém, conforme quantitativos contidos nos autos'
O quantitativo posto foi definido levando em conta as necessidades que tem se apresentado na

rotina da administração da Câmara, bem como nas atividades de seus Parlamentares' A 5" Comissão
da
desta casa, por exemplo, no exercício de suas funções tem ocupado os veiculos de propriedade
e vicecasa impedindo que as atividades administrativas sejam desempenhadas de forma satisfatória
atividades em
versa. Levando-se em consideração que a casa possui atualmente 2l parlamentares com
diversos locais do município, locais estes que só são acessados em veículos do tipo caminhonete
traçada ou por meio de transporte

fluvial'

parlamentares, esta ocorre pelo fato de a
Quanto a utilização dos veículos para atividades
número
verba indenizatória estar suspensa por decisão liminar contida nos autos processuais de
ações dos vereadores,
o8o22ll-14.2020.8.14.0000, deste modo, pela relevância e essencialidade das
justificadq há solicitação'
a administração tem cedido seus veículos quando, de forma
para se quantificar
Desta forma, se tem a demonstração de uma demanda com certa dificuldade

ferramenta para atendimento
com exatidão, por isso opta-se pelo Sistema de Registro de Preços como
do solicitado.

a

oobjetoasercontratadoenquadra-senacategoriadebenseserviçoscomuns,dequetratam
e características
e o Decreto n" 10.024/19, por possuir padrões de desempenho

Lei n. 10.520/02

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

dePreços(SRP)deve-seaofatodeestesistemaserumfortealiadoaosprincípiosdaeficiênciaeda
reduzindo a
por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração'
economicidade,

por um ano' em Ata' paraquando
quantidade de licitações, por registrar preços e disponibiliá-los
entraves burocráticos, etc' Assim, enquadra-se
surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem
no Decreto n" 7.89212O13, artigo 3o, inciso
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"Art. 3" O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nasseguintes
hipóleses:

IV

-

quando, pela notureza do objeto, nõo for possível definirpreviamente o

quontitalivo a ser demandado pela Ádministração;

A
condições

"

contratação a ser licitada trani beneficios diretos e indiretos a população, e nos darão
de continuarmos nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços do poder

legislativo municipal em geral, gomo o atendimento a população e serviços intemos.
A solicitação para Registro de Preços, ao nosso ver é a melhor opção para as aquisições
serem feitas
futuras, no âmbito do objeto em questão. considere-se também o fato de as aquisições

devido uso'
sempre visando atender demandas, evitando-se comprometer o orçamento sem o

Previstonoart.l5,incisoll,daLeideLicitações(Lein"8.666/93),comoprocedimentoaser
o sistema de
utilizado preferencialmente para a§ compras efetuadas pela Administração Pública,
preços relativos à prestação
Registro de Preços (sRP) é um conjunto de ações para registro formal de

deserviçoseaquisiçãodebensparacontrataçõesfuturas.ouseja,pormeiodoSRP,oórgãorealiza
contratados posteriormente
uma cotação de valores de determinados serviços ou produtos a serem
atendendo ao requisito do melhor preço registrado'

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

suasnecessidades,podendoflexibilizarsuasdespesas,comadevidaadequaçãoaosrecursos
disponíveis.

outrossim,atravésdaanálisedo§6.,Art.l5daLeíS.666lg3,afere.seoutraenormevantagem
que qualquer cidadão pode impugnar o preço constante
da adoção do SRP, qual seja, a possibilidade de

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

Ademais,nomomentodeassinaturadaata,aAdministraçãonãonecessitaterdisponibilidade

derecursos,bastandoqueissoocoraapenasquandodacelebraçãodocontratoouinstrumento
na aquisição dos produtos desejados'
equivalente, garantindo-se assim uma prontidão

outrofatorpositivoéqueatravésdaadoçãodoSRPevita-seamultiplicidadedelicitações
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repetitivas, contínuas e seguidas, com a finalidade de aquisição de um mesmo objeto, ou objetos
semelhantes, estabelecendo-se assim uma rotina aperfeiçoada da atividade licitatória, em obediência
aos Princípios da Eficiência e Economicidade,

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
em agilidade e segurança, com pleno atendimento ao princípio da eficiência, recentemente elevado a

princípio constitucional da Administração Pública". (BITTENCOURT, 2003, p. 48).
Sendo assim, a adoção do Sistema de Registro de Preços tem se mostrado demasiadamente

vantajosa, visto que, além de dar celeridade ao processo de contratação de bens e serviços, está
estritamente ligada aos Princípios basilares da Administração Pública, o que garante a probidade nas
contratações.

O Poder Público desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus jurisdicionados. Isso

tudo se presencia na órbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual modo, sabemos que o
Estado ou exerce atividades destinadas a perseguição de seus objetivos institucionais ou históricos,
com execução de forma direta, ou socorrendo-se ao serviço realizado por terceiros, o particular.

As empresas a serem contratadas para este fim devem observar as

recomendações do

instrumento convocatório, bem como as suas particularidades'

A aquisição do objeto será 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.
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