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JUSTIFICATIVA 
 

A presente visa justificar o processo administrativo de compra que em como 
objeto REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM 
MDF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM MONTADOS E INSTALADOS NAS 
DEPEDENCIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS.  
 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (Artigo 
3º da Lei 8.666/1993). 

Entende Maria Sylvia Zanela Di Pietro,“...procedimento administrativo pelo qual 
um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, 
que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 
formularem propostas dentre as quais selecionará a mais conveniente para a celebração 
de contratos.”  

Neste mesmo sentido o Tribunal de Contas da União, diz que : A licitação não 
deve perder seu objetivo principal, que é obter a proposta mais vantajosa à 
Administração, mediante ampla competitividade, a teor do art. 3º, caput, da Lei 
8.666/1993. Acórdão 1.734/2009 Plenário (Sumário) 

Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca 
da satisfação do interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo 
marcado pela existência de prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente 
concatenados que disciplinam a atuação dos gestores da coisa pública, onde alguns 
destes princípios estão expressos exemplificativamente na Constituição Federal (artigo 
37, caput), quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, constituindo o que a doutrina denomina de princípios basilares da 
Administração Pública. 

Ainda sobre a atuação da Administração Pública, a Carta Magna (artigo 37, 
XXI) estabeleceu a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras 
e alienações. Desta forma, no intuito de atribuir às contratações públicas maior 
transparência e efetividade, a Lei 8.666/93 veio estabelecer normas gerais sobre o 
procedimento licitatório, às quais o administrador público se encontra adstrito. 
Os princípios constitucionais são as principais normas fundamentais de conduta de um 
indivíduo mediante às leis já impostas, além de exigências básicas ou fundamentos 
para tratar uma determinada situação e podem até ser classificados como a base do 
próprio Direito. São o alicerce para qualquer indivíduo. A Constituição Federal de 1988 
é o livro que está hierarquicamente acima de todos os outros, em nível de legislação 
no Brasil. A Constituição é a lei fundamental, e os princípios constitucionais são o que 
protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica 
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A Lei no 8.666/1993 define as seguintes modalidades de licitação: Concorrência, 
Tomada de Preço, Carta-Convite, Leilão e Concurso. Posteriormente foi criada uma 
outra modalidade de licitação denominada de PREGÃO, regulamentada pela Lei no 
10.520/2002. 

Conforme reza a Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III, vejamos:  
 
“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:  
I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. (...) 
 
 III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados”. 

 A escolha da modalidade deve se dar em função de dois critérios: qualitativo, em 
que a modalidade é definida em função das características do objeto, 
independentemente do valor estimado para a contratação.; e quantitativo: a modalidade 
será definida em função do valor estimado para a contratação se não houver dispositivo 
que obrigue a utilização de critério qualitativo. 

A contratação de empresa especializada para prestação de serviço acima 
mencionado faz-se necessária para face o atendimento das solicitações dos membros 
do Legislativo, visando o processo de modernização da estrutura e otimização dos 
espaços existentes.  

Tendo em vista as solicitações junto a unidade de gestão do legislativo 
Plaquense estar sendo estruturadas para atender melhor os vereadores e seus 
servidores pensando no conforto, comodidade e ergonomia para uma boa adaptação 
dos ocupantes dos cargos, assim como a população que diuturnamente frequenta o 
prédio da Câmara de Vereadores, e para dar sequência a estruturação que se 
estabelece na Câmara Municipal faz-se necessário a adequação dos móveis levando 
em consideração o espaço melhor planejado, facilitando o processo de organização e a 
acomodação. 

A aquisição de móveis planejados compõe um conjunto de iniciativas que tem 
como objetivo melhoras a qualidade dos serviços prestados, assim como melhor 
atendimento ao público, bem como proporcionar aos servidores municipais, ambiente 
propício à realização de suas atividades cotidianas. Dessa forma, para alcançar 
resultados profícuos faz-se necessário a otimização do espaço físico com instalação de 
móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos 
os setores dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene. 

Visando à provisão de infraestrutura física adequada a vereadores e servidores, 
bem como as benfeitorias paisagísticas conferidas pelo mobiliário projetado sob medida, 
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a presente contratação almeja guarnecer tanto a sala da Diretoria Legislativa, localizada 
no Prédio-Sede, com móveis planejados, que apresentam como principal vantagem a 
máxima adequação ao espaço existente, proporcionando a otimização da utilização dos 
ambientes, suprindo as necessidades de renovação e/ou aquisição de móveis para a 
Câmara Municipal de Castanhal e de complementação do mobiliário existente. 

Para que a administração pública realize qualquer tipo de aquisição de bens ou 
a contratação de obras ou serviços, faz-se necessário que siga um rito processual, 
nesse diapasão usa-se o pregão presencial com o fim de utilizar o poder de compra 
governamental como fator primordial para o desenvolvimento local sustentável é sem 
dúvida uma alternativa segura e inteligente, pois promove o aumento na arrecadação 
local, gera maior renda a sociedade, aumenta a empregabilidade, a melhoria na 
qualidade de vida, entre tantos outros benefícios. 

Em atendimento ao § 4° do Art. 1° do Decreto 10.024/2019, a inviabilidade da 
utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se, portanto, que 
o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão 
presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens e 
serviços comuns, sem prejuízo à competitividade.  

Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial, em face da existência 
de particularidade singular no tocante ao apoio logístico no município de Placas, a 
localidade é dificultoso seu acesso, o reconhecimento in loco descomplexifica e 
favorecerá o planejamento logístico, e o seu acesso é altamente importante para o 
representante ou procurador da licitante já que irá reconhecer e deterá de um profundo 
conhecimento dos serviços serem executados, isso descomplicara os seus cálculos 
deixando claro In loco com sua asseveração. 

Outrossim, o objeto da modalidade de pregão ora justificada, qual seja, o 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS 
PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF, é de extrema importância ao a presença 
física de profissional capacitado para esse fim, sobretudo porque a integra território 
descontínuo, configurando, dessa forma, um enclave territorial, fator que implica 
sobremaneira no devido cumprimento da obrigação a ser assumida; razão pela constitui 
“desvantagem para administração a realização da forma eletrônica”, nos termos do 
dispositivo legal supracitado, um vez que o intuito da modalidade pregão na forma 
presencial é, de fato, consolidar o postulado da celeridade ao processo licitatório e não 
apenas mero cumprimento da burocratização normativa. 

Nessa esteira, a presença física dos autores na sessão pública, como pregoeiro, 
equipe de apoio e licitante, é fundamental para que os concorrentes demonstrem 
conhecimento aprofundado sobre o objeto licitatório. Ademais, podemos destacar, 
ainda, problemas de logística que poderão acarretar em atrasos na entrega dos 
produtos, até mesmo, em desabastecimento dessa unidade gestora, pois por envolver 
empresas de todo o território nacional é possível, por exemplo, a demora na entrega 
dos produtos daquelas que apresentaram menores preços no decorrer da execução do 
contrato. Trata-se de prejuízos de cunho administrativo e operacional para a 
administração, vez que poderá haver uma lacuna temporal para que os materiais ou 
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serviços solicitados sejam entregues ou disponibilizados ao gestor, apesar da previsão 
para entrega estar estipulada no contrato. 

Acrescentamos ainda que em nosso município não dispomos de internet de boa 
qualidade e que não há nenhuma possibilidade de aplicarmos o Pregão Eletrônico, uma 
vez que esta modalidade requer uma internet de altíssima qualidade, assim como 
contamos com ausência/oscilação frequente de energia elétrica. O pregão presencial 
permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os 
procedimentos e aumentariam seus custos. Há diversas vantagens da forma presencial 
do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos 
imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação 
das condições de habilitação e execução da proposta.  

A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no 
resultado final do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da 
interação do pregoeiro com os licitantes. Considerando as disposições do art. 20 da Lei 
8.666/1993, que dispõe que "As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 
repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado." 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão 
presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o 
procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993), verificação imediata 
das condições de habilitação e execução da proposta, manifestações recursais, 
proporcionando maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na 
própria sessão pública, sem prejuízo da competição de preços, também justificam a 
decisão da adoção do Pregão Presencial.  

Doutro norte, a adoção do pregão em sua forma presencial fortalece o 
desenvolvimento do comércio local deste Município, que conta com uma estimativa de 
31.659 habitante, segundo dados do IBGE do ano de 2020, sendo que a realização do 
pregão na forma eletrônica acarretaria na ausência de participação do comércio local e 
regional, que dentre as atualização vindas hoje chegaram na formalização empresaria 
e já passarão para formalização digital, o que é evidente que não estão adaptados ao 
sistema utilizado por este município para realização do pregão eletrônico. 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, 
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a 
fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura como meio fundamental para 
aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública de forma mais célere 
e vantajosa em detrimento às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. 

Anote-se ainda, que a realização da sessão presencial que é uma das 
preocupações bastante diligente dos Conselheiros do respeitável Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Pará, que tem como um dos principais objetivos da 
medida, segundo os conselheiros, é evitar a aglomeração de pessoas, cabe ressaltar 
aqui que a sessão pública será realizada obedecendo a todos os cuidados necessários, 
seguindo rigorosamente a orientação de prevenção, distanciamento, uso de máscaras, 
higiene das mãos e aferição de temperatura dos representantes e todos presentes na 
sessão pública. 
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Com base em tudo que foi dito é primordial citar que as aquisições de material 
supracitado são imprescindíveis à Câmara Municipal de Placas, para suprir às 
necessidades das instalações do órgão, bem como para dar atendimento, de forma 
satisfatória, às constantes demandas dos setores/gabinetes dessa unidade gestora.  

 
Placas-PA, 23 de setembro de 2021 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Marcione Rocha Ribeiro 

Verador 

Presidente da Câmara Municipal de Placas 

 

mailto:cmplacas@yahoo.com.br

