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JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE

O objetivo desta contrata9ao e promover o registro de pre^os para eventual aquisi^ao de material 
permanente, com vistas ao atendimento das necessidades da Camara Municipal de Santarem, conforme 

quantitativos contidos neste Termo.

A aquisifao dos materials solicitados trara beneficios diretos e indiretos a populate, e nos darao 

condiqdes de darmos continuidade nas atribuiqoes inerentes ao bom funcionamento dos servifos da
Administrate Publica municipal em geral, servi9os de atendimento a popula9ao e serv^os intemos. Espera- 
se que com esta aquisiqao, os servidores da casa tenham melhores condiqoes de desempenhar seu servi90 com
equipamentos mais modernos, bem como, maior economicidade, eficiencia e eficacia em seus serviqos 

prestados a comuni dade como o todo.

O quantitative posto foi defmido fundamentado em rela9ao de necessidades expostas pelos setores da 

estrutura administrativa e gabinetes da Casa, a partir de previo levantamento das necessidades infraestruturais 

de cada um, de modo a consolidar urn quantitative minimente padronizado, com vistas ao melhor custo- 
beneficio.

Assim, considerando que os equipamentos sao de suma importancia para o funcionamento regular 
desta casa e que a reduqao de custos de aquisiqao e armazenamento permite melhor controle dos equipamentos, 
faz-se necessario novo pregao para aquisiqao dos mesmos.

Do ponto de vista legal, o objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviqos comuns, 

de que tratam a Lei n° 10.520/02 e o Decreto n° 10.024/19, por possuir padroes de desempenho e caracterlsticas 

gerais e especlficas, usualmente encontradas no mercado.

Nesse sentido, a solicitaqao para Registro de Preqos, representa a melhor op9ao para as aquisi9oes 

futuras, no ambito do objeto em questao. Considere-se tambem o fato de as aquisiqoes serem feitas sempre 

visando atender demandas, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos equipamentos 

estocados.
A op9ao pela ado9ao do Sistema de Registro de Preqos (SRP) deve-se ao fato de este sistema ser um 

forte aliado aos principios da eficiencia e da economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens 

a Administraqao, reduzindo a quantidade de licitaqoes, por registrar preqos e disponibiliza-los por um ano, em 

Ata, paraquando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocraticos, etc. Assim, 
enquadra-se no Decreto n° 7.892/2013, artigo 3°, inciso IV:

Art. 3° O Sistema de Registro de Pre9os podera ser adotado nasseguintes hipoteses:
IV - Quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definirpreviamente o quantitative a 
ser demandado pela Administra9ao;
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Previsto no art. 15, inciso II, da Lei de Licita9oes (Lei n° 8.666/93), como procedimento a ser utilizado 

preferencialmente para as compras efetuadas pela Administrafao Publica, o Sistema de Registro de Pre^os 

(SRP) e um conjunto de afoes para registro formal de pre9os relatives a presta9ao de serv^os e aquisi9ao de 

bens para contrata9oes futuras. Ou seja, por meio do SRP, o orgao realiza uma cota9ao de valores de 

determinados serv^os ou produtos a serem contratados posteriormente atendendo ao requisito do melhor pre9o 

registrado.

Uma das vantagens da adoqao do sistema de SRP e o fato da existencia de facultatividade na aquis^ao 

do objeto licitado, sendo assim, a Administraqao tern a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, 
podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequa9ao aos recursos dispom'veis.

Outrossim, atraves da analise do § 6°, Art. 15 da Lei 8.666/93, afere-se outra enorme vantagem da 

ado9ao do SRP, qual seja, a possibilidade de que qualquer cidadao pode impugnar o preqo constante do registro, 
caso haja incompatibilidade com aqueles constantes da ata e os vigentes no mercado, o que minimiza os riscos 

de fraudes nas contrata9oes de objetos comuns, com preqos exorbitantes.

Ademais, no momento de assinatura da ata, a Administra9ao nao necessita ter disponibilidade de 

recursos, bastando que isso ocorra apenas quando da celebra9ao do contrato ou instrument© equivalent©, 
garantindo-se assim uma prontidao na aquisi9ao dos produtos desejados.

Outro fator positive e que atraves da ado9ao do SRP evita-se a multiplicidade de licita9oes repetitivas, 
contmuas e seguidas, com a finalidade de aquisi9ao de um mesmo objeto, ou objetos semelhantes, 
estabelecendo-se assim uma rotina aperfei9oada da atividade licitatoria, em obediencia aos Principios da 

Eficiencia e Economicidade.

Dessa forma, uma vez que sao estabelecidos lotes minimos para a aquisi9ao de grandes quantidades, 
evita-se o pre90 de varejo - como ocorre nas licitaqoes comuns, visto que o objeto a ser adquirido e unico - e 

assim, permite-se aos fornecedores formularem propostas mais vantajosas, em estrita conformidade com o 

objetivo principal do SRP, qual seja, a seleqao da proposta mais vantajosa para a Administra9ao, obedecendo 

estritamente ao interesse publico.

Alem disso, a adoqao do Sistema de Registro de Pre90s permite um aumento na competitividade, 
porquanto permite a participa9ao das pequenas e medias empresas nas Licita96es, devido a possibilidade de 

parcelamento das compras, obras e serviqos a serem entregues.

Assim, “a ado9ao do SRP determina, com absoluta certeza, flagrante economia, alem de ganho 

agilidade e seguran9a, com pleno atendimento ao prindpio da eficiencia, recentemente elevado a principio 

constitucional da Administra9ao Publica”. (BITTENCOURT, 2003, p. 48).
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Outro potencial vantagem do SRP e a possibilidade de que seja exercido um melhor controle de
qualidade dos objetos adquiridos atraves da Licita9ao, isso se deve ao fato de que existem muitas limitafoes e 

dificuldades enfrentadas pelo Administrador relate as especifica9oes tecnicas, sendo
frequentemente a aquisi9ao de produtos de baixa qualidade ou ate mesmo incompatfveis 

necessidades da Administrapao, trazem a ela, grandes prejulzos.

em assim,
com as reais

Assim, caso seja verificada a incompatibilidade entre objeto fornecido e as necessidades desta, 6 

facultado a ela nao contratar mais com o licitante vencedor, havendo ainda a possibilidade de realiza9ao de 

novo certame licitatorio, visto que nao ha obrigatoriedade de adquirir todo o quantitative presente na ata.

Sendo assim, a adopao do Sistema de Registro de Prepos tern se mostrado demasiadamente vantajosa, 
visto que, alem de dar celeridade ao processo de contratapao de bens e servipos, esta estritamente ligada 

Princlpios basilares da Administrapao Publica, o que garante a probidade nas contrata9oes.

O Poder Publico desenvolve atividades para dispor o bem-estar de seus jurisdicionados. Isso tudo se 

presencia na orbita de atos que traduzem a sua finalidade. De igual modo, sabemos que o Estado ou exerce 

atividades destinadas a perseguipao de seus objetivos institucionais ou historicos, com execu9ao de forma 

direta, ou socorrendo-se ao servi90 realizado por terceiros, o particular. As empresas a serem contratadas para 

este fim devem observar as recomendapoes do instrumento convocatorio, bem como as suas particularidades.

A aquisipao do objeto sera realizada atraves de licita9ao na modalidade Pregao Eletronico SRP, 
ficando sob a responsabilidade da Camara Municipal de Santarem atraves do Nucleo Tecnico de Licitapo 

realiza9ao do certame.

um

aos

es, a

Santarem, 03 novembro de 2021.
*

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR
Presidente da Camara Municipal de Santarem 

Bienio 2021-2022
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