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JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE

de preços para futura e eventual
O objetivo desta contratação é promover o registro

aquisiçãodegênerosalimenticios,materiaisdehigiene'limpezaedescartáveis'motivadaapartir
daconstataçãoporescrito.emrelatóriofornecidopelosetordealmoxarifado,oqualdemonstraque
da casa estão

das atividades administrativas e rotineiras
diversos itens essenciais para a manutenção
na iminência de íalta em estoque'
compreende os gabinetes parlamentares e
A estrutura da Câmara Municipal de Santarém
das
estão em tuncionamento para o desempenho
setores administrativos. os quais diutumamente

atividadestípicaseatípicasdaCasa.recebendodemandasdapopulaçàosantarenaeoperacionaliinndo
aSatividadesdaAdministração'aÍlmdeestabeleceraatividadelegiferanteemtodososvieses.
especialmente
de um ambiente agradável e higienizado'
Nesse mister, pu'u u
'unut"nção acorÍe aos serviços da Câmara' são utilizados itens de
para receber a população que diariamente

gênerosalimentícios.descartáveisemateriais/utensíliosdehigieneelimpeza,acercadosquais
pretendida:
que fundamentam â contrataÇão ora
convém tecer algumas considerações

e administrativas estavam
No início do conente ano, as atividades legislativas
sessões temoÍas on-line'
com rotina home office e híbrida, além de
ocorrendo de forma
l9' Sobre essa
"*""p"ionul
público' em virtude da pandemia do COVID bem como restrições a" u"""o ao

l.

perspectivaoconsumoa"gen".o,alimentícios,materiaisdelimpezaedestacáveiseraincerto.

desta Casa de Leis'
motivando a oscilação no consumo diário
medidas
presenclals legislativas' o relaxamento nas
2. Com o retorno gradual das sessões
abertura do
projetos sociais de alta relevância para a sociedade'
de
."utirução
acesso,
de
restritivas
volta das realizações de
a" vácinação da COVID-I9' bem como' a
espaço da Câmara para
na utilização dos
"urnpunftu
sendo constatado o aumento crescente
especiais abertas ao OOOi'ttl'
sessões

'"'

itens pretendidos com esta contratação'
o uso da água mineral, que vem sendo adquirida
3. Dentre o. inruao.. merece destaque
aos gabinetes' a
para uso nas sessões' reuniões e visitas
ml'
300
de
garrafas
ou
ml
200
de
em copos

Í]mdereduziroriscodecontaminaçãopelocoronavírus.quepodesepropagarpormeiodeutensílios
de uso comum'oinda
pandêmica, que apesar da
como medida de mitigação da contaminação
limpeza e
o paí'' ue* sendo promovida.*':"^ti*" "l:Ti:^da
diminuição gradual, ainda u"olu todo
os materiais a serem
contratada' sendo fornecido pela Câmara
p"l";;;ttt;
prédio
do
higienização
no consumo dos itens
00412021' acarretando aumento
n'
Contrato
do
termos
nos
utilizados
relacionados a atividade'
tem cedido seu espaço Público
5. Conforme mencionado' esta Casa de Leis
contra a COVID-19, que
das campanhas de vacinação
frequentemente para a realização
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insumOs e redo
COnseqUentemente eleva o número de usuários. acArretandO maior consUmo dOS
higienização dos espaços. causam impacto ainda maior nas despesas'

il

6. Considerando tal cenário, o projetou-se, sobre os itens contrato anterior, um acréscimo
ainda incerto
percentual de 3)o/o. a fim de estimar o consumo para os próximos meses, num cenário
de transição pós-pandêmico e de reabertura da normalidade das atividades'

T.Domesmomodo,cumpreressaltarqueaspesquisasdepreçorefletemasvariaçõesde
ao presente
mercado nos últimos 180 dias, um vez que as contratações do Poder Público em relação
objeto normalmente se fazem no primeiro semestre de cada ano. Mesmo diante da excepcionalíssima
dentro da média
situação. os preços, em comparação ao mercado atual, permanecem razoáveis
utilizada como Parâmetro.
Assim.espera.sequecomestacontrataçãooestoquedoalmoxarifadoemrelaçãoositens
e visitantes da casa
pretendidos sejam abastecidos de acordo com as demandadas. e os servidores
um ambiente limpo e agradável'
tenham melhores condições de desempenhar suas atividades em

Dopontodevistalegal,oobjetoasercontratadoenquadra-senacategoriadebense

n' 10.024119, por possuir padrões de
serviços comuns. de que tratam a Lei n' 10.520/02 e o Decreto
encontradas no mercado'
desempenho e características gerais e específicas, usualmente
Gize.sequenãosepretendeadquirirdeumasóveztodoomateriallicitado,porquestões
deestoqueearmazenamento.ospedidosserãofeitosdeacordocomanecessidadeatéporquestões
serem feitas sempre visando atender
orçamentarias. Considere-se também o fàto de as aquisições
demandas,evitando.seoestoque.oquepoderiagerarumvolumemuitograndeeaperdadavalidade
dos materiais estocados.

Nessesentido.area|izaçáodePregãoeletrônicopelosistemadeRegistrodePreços.
representaamelhoropçãoparaasaquisiçõesfuturas.noâmbitodoobjetoemquestão.Aopçãopela
adoçãodoSistemadeRegistrodePreços(SRP)deve-setambémaofatodequeestesistemaserum
fortealiadoaosprincípiosdaeficiênciaedaeconomicidade,porserumprocedimentoqueresultaem
reduzindo a quantidade de licitações, por registrar preços e disponibilizávantagens à Administração,

executar o ob'ieto registrado' sem entraves
los por um ano, em Ata, paraquando surgir a necessidade'
artigo 3'' inciso IV:
burocráticos, etc. Assim, enquadra-se no Decreto n'7 '89212013'

Art. 3" O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nasseguintes
hiPóteses:

previamente o
lV - Quando' pela natureza do objeto' não for possível definir

quantitativo a ser demandado pela Administração;

previsto no art. 15, inciso II, da Lei de Licitações (Lei n'8.666/93). como procedimento

âserutilizâdoprelerencialmenteparaascomprasefetuadaspelaAdministraçãoPública'oSistemade
para registro formal de preços relativos à prestação
Registro de preços (SRp) é um cánjunto de ações
futuras. ou seja, por meio do SRP, o órgão realiza
de serviços e aquisição de bens paia contratações
produtos a serem contratados posteriormente
umâ cot;ção de valores de determinados serviços ou
atendendo ao requisito do melhor preço registrado'
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uma das vantagens da adoção do sistema de sRP é o fato da existência de facultatividade
a discricionariedade de agir
na aquisição do objeto licitado. sendo assim, a Administração tem
com adevida adequação aos recursos
conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas,
d

isponíveis.

Administração não necessita ter
quando da celebração do contrato ou
disponibilidade de recursos. bastando que isso ocorra apenas
prontidão na aquisição dos produtos desejados'
instrumento equivalente. garantindo-se assim uma
mínimos para a aquisição de grandes
Dessa forma, umâ vez que são estabelecidos lotes

Ademais. no momento de assinatura da ata,

a

quantidades.evita.seopreçodevarejo_comoocorrenaslicitaçõescomuns.vistoqueoobjetoaser
adquiridoéúnico_eassim.permite-seaosÍ.ornecedoresformularempropostasmaisvantajosas.em

do sRP. qual seja, a seleção da proposta mais vanta-iosa
estrita conÍbrmidade com o objetivo principal
público'
para a Administração. obedecendo estritamente ao interesse
cerleza"flagranle economia' além cle
Assim. "a adoção do SRP tlelermina' com absoluía
da eficiência' recenlemenle
scguronÇa, com pleno olendimento ao princípio
l4unlro cnt agilidude a

p' 48)'

Pública" ' (BITTENCOURT' 2003'
elevudo a princípio constitucional da Á(lministroção
de Preços tem se mostrado demasiadamente
Sendo assim, a adoção do Sistema de Registro
ao processo de contratação de bens e serviços' está
vantajosa. visto que. além de dar celeridade

estritâmenteligadaaosPrincipiosbasilaresdaAdministraçãoPública,oquegaranteaprobidadenas
contratações.

o

jurisdicionados'
poder público desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus

lssotudoSepresencianaórbitadeatosquetraduzemasuafinalidade'Deigualmodo.sabemosqueo
perseguição de seus objetivos institucionais ou históricos'
Êstado ou exerce atividades destinadas a
comexecuçãodeformadireta.ou,o.o.,.ndo-.eaoserviçorealizadoporterceiros.oparticular.As
instrumento
para este fim devem observar as recomendaçôes do
empresas u ,"raa
"on,ru,adas
convocatório. bem como as suas particularidades'
Anteoexposto.uuq'itiçãodoobjetoserárealizadaatravésdelicitaçãonamodalidade
PregãoEletrônicoSRP.Ílcando'oUu'"'pon'uUltidadedaCâmaraMunicipaldeSantarématravésdo
certame'
Núcleo Técnico de Licitações, a realização do
Santarém, 24 de setembro de 2021

'

Assinado de
RONAN
forma digital por
MANUEL
RONAN MANUEL
LIBERAL LIRA LIBERAL LIRA
JUNIOR:75841 JUNIOR:7584162
2234
622234

RONAN MANUE

I IBERAL LIRA JUNIOR

Presidente da Câ ara MuniciPal de Santarém

Bi

io 2021-2022

Página 3

