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Secretaria Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA PELA ADOÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1301001/2021

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SRP
REQUISITANTES: Secretarias Municipais Administração e Saúde.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, Por Intermédio do Responsável pela Elaboração de
Editais Sra. Thuany-Cdstã^dé^Sá^Gome^
JUSTIFICA:

Justifica o uso' dá'licitado na rnddàlidádé^ PREGÃO PRESENCIALi,ii'haja vista que^ a

legislação em 'vl|br':detérmi^á^qüé;Çsè]^^ei{o-ob^
^'na;.A/lodalidàde PREGÃO
ELETRÔNICO ^qüariâa se tratar dè aqüísí^^'-a -contratados;dê-sçrvlços comuns
pelos entes jfederativos, • com ^a^íiutljiâçàíí^è^^è^^

d^ UniãO' decorrentes de

o
r mcon
e Decreto
transferências: voluntárias^tais como ^
convênios
è^contratos-.de-r^passe
Federal n° 10 024'déÍ2Ojíle-sete'mbro de 2019.
..

Considerando'qüeí òs Tecür;sps necessários p^ara .custeaf^jas| jdêspesas'dés^^ objeto são

recursos própVips: dò;tesourb\âe municí|jio,^^áiâer^n^'&inda^que a nossa Internet é muito
vulnerável, hajá vÍsta.cohstáté& quMasjde^sinal, p?rtan1o|h'0,íternòs condições tecnológicas

suficientes no' móméntO paralfealização"de"Préàãoha'f9rma jEletrônica.f (

[

ni.:'
Não obstante pèntèndlmemp^- dá, d^
quahdp(^ô'1seyj^târ
dè; recursbs próprio do
município aekcplha-^.àà'-mdaàjídaàe.jl]gitatórlai'é faculdadèídc^íabmínistradbr^
que, caso

a caso, considerando àVv^coriàições^pecullares dè éádà^contratação, bem como os valores

envolvidos elegerá,''rnotiVac(amente^jsua èseoIhaí>-áter|d^dp:::é .claro,,, os jpnncípios da
economicidac e;

eficiência:e legaiídadè:.

>

Imperioso destacar também"^os e^^^i^nt^^dKpra^

Ulisses.Jacoby Fernandes:

"Sempre que| oobjeto "requerer Ihter^n^^^ mais-^va^dp pregoei^^^^

motivação da

disputa e a obtertÇão,da pròpQsta^rnáls^yantajosa>,; quando p ppssívejífprneçedor, em face
das condições neçéssáriáSi á consecução dq'^objeto,.:estiver contido nürna rpgião geográfica

específica, ojusò do pregão eletrônico não ampllará.è disputa, ao contráriQf pode resultar
inclusive na perda da competitividade,;: .» ,

, -Vw ;.;

V. /

O Decreto n°'^5f45Q/05rciJjo^artr'4'^--tornoü"Obrigafório™o^üso'~dá modalidade pregão,

preferencialmente na sua forma eletrônica, para as contratações de bens e serviços comuns
pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal. Como a norma admite a adoção
do pregão presencial na hipótese de comprovada inviabilidade da sua realização no modo
eletrônico.

Apesar de mais econômico que as demais modaiidades, o pregão eletrônico apresenta
inúmeros custos, muitas vezes, não mensurados. Esse fato nos faz questionar se o pregão
está atendendo o princípio da economicidade, em especial para aquisições de bens e

serviços de valores próximos aos limites para dispensa de licitação, expostos no art. 24,
incisos I e II, da Lei 8.666/93.
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Embora o Pregão eletrônico seja a modalidade de licitação preferencial, adotamos a
modalidade presencial, para aquisição de bens e serviços, por diversas razões dentre elas:
- O Pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que
atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos, assim
como 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.^p,errTiite,mMPCredyção„de„pr4çp5..An;iJ/istajdaJnte^

do pregoeiro

com os licitantes.^a^^mpresa vencédofa está locálizádai nd próprio fnurlícípio, diminuindo
r

desta forma oSí-cUstos. DO: mesmo, modo, o .órgão licitante possui esses recursos virtuais,

mas o mercado local não, ou;'qs|que possuem não os empregam. Igualmente restará
prejudicada a.cornpetitiyidade ém torno do certame. Ademais, há dé considerar ainda as
estruturas tecnológicas que são .necessárias jpara a execução de ,úrn certame digital, quais

sejam: (!) sinal dè: Internet fluido e de:iquajiçíad.edriça^^

de sustehtar a elevada troca de

dados entre licitantes e administração pji,@]Ga;Jll)Jnatureza do objeto que estájsendo licitado
pela administraçãqt^úbiica^capazCdeíserateipdidoCpí^ virtual,^empresajvencedora do
certame que Wstejá" :8ítúã9ÍYorâ;dp/Éstadóldõ- MaranSâjD,. t^oí-esfè^que:-'pòde inviabilizar a
logística e onerar áindamalsToèxustos finais da-adminisffáçâ'o;pübTica^municipal.
No mais,
is, o Pregão
no Decreto

é a foi-rnã^obrlgatóriâ de.m^lidade dejjcitáçãp a ser utilizado, previsto

:reto nf 5.5Q4/05,, oqüe\
.
efetivameritéí|àqui\oopfre^^^

sido, apenas, optado pela

sua forma [|réséncial, o jpuerrreitere-seníndubjtavelrj^eny é perniitidol pela mesma

legislação pertinente, haja vista que o Decreto| predUõ^pehas/estabelece a preferência pela

forma Eletrônica, e não/suaf^Piptdripâcie. e senft^; que]o jPregão Presencial, além de
mais prático, fácjlV simples, àirètd^e/açessívei; atinge :ò>Íu fím,íe fim único de toda licitação,
qual seja garantir' a obse^âncÍa^?dd princípio cpnstitucio]jaÍ;jdaj isonomia, permitindo a
participação de quaisquer^lnWressáàos-que atendarríiõs, requisitos exigidos, e a selecionar
a proposta mais vantajosaXparaAai.i^dministraçao/^medja.nteysessaç pubiica; por meio de

propostas de preços escritas)e^la^ès^veí^^^a[érn\der^íemiíièntemente publico e aberto,
não resultando-; desta"fprmapem?^Çualqüe^p^iuízolJba^^^^
eis porque se

justifica a inviabilidade da utiÍiza^ãd:âo:^rég*ãd.nà:fò1^^

se faz, pela utiIização:do Pregão,l^es^ncialN^^m

como aqui

presencial é fègylàmentada pelo

Decreto 3.555, de 20001 A modálidatóéletrônlca'é regulaniéntadá pelo Dèçreto 5.450, de
2005. Pelo que vê, a utilização do, pregão, ria forma presenciai, que utilizamos não é
modalidade éxtíntave nem revogada,; mujto. embora-p enriprego da; modalidade pregão,
preferencialmente ná forma eletrônica, esteja previsto'no art..4°, § 1o. dó Decreto n° 5.504,

de 2005

Sendo assim, justifica-se a escolha da modalidade para a futura contratação.
São João dos Patos - MA, 03 de fevereiro de 2021.
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