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PODER LECISLATIVO
CÂMÂRA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, l00l .

CEP. 68.030.290. SANTAREM-PARÁ
CNPJ n' 10.21 9.20210001 -82

JUSTIFICATIVA DA A uT()RIDADE COMPETENTE

o objetivo desta contratação é registrar preços para eventual contratação de Empresa

especializada em Locação de Embarcações remanescentes do pregão 00912021, para atender às

necessidades da câmara Municipal de santarém, conforme quantitativos contidos nos autos.

A abertura de novo procedimento parâ aquisição do objeto se faz necessário uma vez que

nâo loi possível realizar o registro de preços para este item no Pregão eletrônico 009i2021-CMS, como

comprova a Ata do devido processo! ora. no processo anteriormente deflagrado obteve o resultado

liacassado para o item 03, em virtude da não apresentação de propostas classificadas para contratação.

O serviço que pretende ser adquirido leva em conta as necessidades apresentadas na rotina

das ocupações dos Parlamentares. A Casa do Povo tem retomado de forma gradativa as suas atividades

rotineiras. que incluem reuniões e visitas de trabalho, dos parlamentares e assessores a região de rios

que corta todo o município, as visitas são necessárias e de suma importância nas atividades dos

parlamentares, pois firmam o compromisso com o povo tendo em vista que buscam ouvir e ter um

conlato mais próximo com todas as comunidades. Além de realizar o cumprimento da agenda de

trabalhos nas fiscalizações das ações do poder executivo, que são realizadas em toda extensão do

município. e dessa forma, atender ao interesse coletivo almejado por toda administração pública em

geral.

Imponante mencionar ainda, que esta Casa do Povo retornará, logo que o cenririo pandêmico

permitir, com suas sessões itinerantes, estas podem e devem ocorrer também em região de rios e para

tanto será necessária uma embarcação de maior porte como descrito na solicitaçào. Serão

transportados por essa embarcação os 2l parlamentares, membros de suas assessorias, além de

servidores que atuam diretamente no Poder Legislativo e outros que exercem funções adm inistrativas,

como operadores de som. Desta forma, se tem a demonstração de uma demanda com certa dificuldade

para se quantificar com exatidão, por isso opta-se pelo Sistema de Registro de Preços como ferramenta

pâra atendimento do solicitado.

O ob.ieto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns. de que tratam

a t-ei n" 10.520i02 e o Decreto n' 10.024119, por possuir padrôes de desempenho e características

gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. A opção pela adoção do Sistema de Registro
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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 disponibilizáJos por um ano, em Ata, paraquando

surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, etc. Assim, enquadra-se

no Decreto n" 7.892/2013, artigo 3', inciso IV:

"Árt. 3" O Sistema de Regislro de Preços poderó ser adotado nasseguinÍes

hipóteses:

IV quando, pela nolureza do objeto, não for possível definirpreviamenle o

quantitotíyo o ser demandado pela Ádministração; "

A contratação a ser licitada trará benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão

condiçôes de continuarmos nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços do poder

legislativo municipal em geral, como o atendimento à população e serviços intemos.

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 comprometer o orçamento sem o devido uso.

Previsto no art. 15, inciso Il, da Lei de Licitações (Lei n'8.666/93), como procedimento a ser

utilizado preÍ'erencialmente para as compras efetuadas pela Administração Pública, o Sistema de

Registro de Preços (SRP) é um conjunto de ações para registro formal de preços relativos à prestação

de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Ou seja, por meio do SRP, o órgão realiza

uma cotação de valores de determinados serviços ou produtos a serem contratados posteriormente

atendendo ao requisito do melhor preço registrado.

Uma das vantagens da adoção do sistema de SRP é o fato da existência de facultatividade na

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

suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos

disponíveis.

Outrossim, através da análise do § 6', Art. l5 da Lei 8.666/93, afere-se outra enorme vantagem

da adoção do SRP. qual seja, a possibilidade de que qualquer cidadão pode impugnar o preço constante

do registro, caso haja incompatibilidade com aqueles constantes da ata e os vigentes no mercado, o

que minimiza os riscos de fraudes nas contratações de objetos comuns, com preços exorbitantes.
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Ademais, no momento de assinatura da atâ, a Administração não necessita ter disponibilidade

de recursos, bastando que isso ocorra apenas quando da celebração do contrato ou instrumento

equivalente, garantindo-se assim uma prontidão na aquisição dos produtos desejados.

Outro fator positivo é que através da adoção do SRP evita-se a multiplicidade de licitações

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 determinq 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 taduzem 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,

Í'icando sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém através do Núcleo Técnico de

Licitações, a realizaçáo do certame.

Santarém, l7 de setembro de 2021.
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RONAN MANUE LIRA JÚNIOR

Presidente da Municipal de Santarém
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