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I

! .
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão, através da Prefeitura
Municipal de Administração, por intermédio da responsável pela elaboração de Editais Sra.
Thuany Costa de Sá Gomes._,,^

JUSTIFICA: /

Justifica o uso rda-:licitação na modalidade PRÉGÃÕ>PRESÈNCIAL, ihâ^ vista que_ a
legislação em yigor .deterrhina que seja féito pbrigàtoriárhente, na =Modá)idade PREGÃO
ELETRÔNICO •quarido-sé tratar de:ajui^çã:g^dé/tler3S; e; áoonti^atâçãp d comuns
pelos entes | fedérativos: com ^a!:^^t]iizaçãp?^dè^recu 1,jídecorrentes de

transferências võluhtárias,^tais çórriòícoriyênios-ésc^^^ déUêpásse fconforme Decreto
Federal n° 10 024 dé:20^^sêtemlDj:o'de 2019.

AConsÍderandoAqüê/o:^reéursos/necessário?pãi:a" custear/as ^despesas']deste objeto são
, i.L X-vbl g mUÍt0recursos próprios do tesouroTde município,,corisjr r,: , - .v.\.rV K"

vulnerável, haja vista constates quedas de sinal?ço|tiiDtó^n^o^tem tecnológicas
suficientes no momento páràfrff.alização-de^Prègão^na fprma EIeVôníca. •̂ \

Não obstante ó èntendímeritó. da ^doutrina

economicidade, .èficíêhcia èlegajidade^

Imperioso dei" ' ' '
"Sempre quej p: pbjétõ-requererMiTtenv^çâ^í malg.atlyajioo;pregoeiro par;a' a_
disputa eaobtenção da proppstafm'aisA/àntajosa'e;rqu^^^ a |)ossfvei fornecedor, em face
das condições'necessárias á cohsééüçãó dòibjetò, estiver còn
específica, ojusp.bo'pregão-eletrÔnjeo não ampliará a disputáj
inclusive na perda-da comjDetítividàde;

. /

,de Têçürsbs próprio do
município aescpíha.da!mbdaldâde.licitatÒriaíêfaculd£(d^P|a^^ que, caso
a caso, considerando a^íon8[çõèy|3ecuílã de ca^a^õhtrata^ bern como os valores
envolvidos elegerá, ^:m"oti£á8amVnVfeua, escolhafí aíende^^ princípios da

Ulisses Jácoby Fernandes:
motivação da

idòlnumal.região geográfica
:aoi contrário,í pode resultar

líV
o Decreto n® 5.45Ò/06, cüjò ánt. :4° tornou .óbrigatório• :òHmoí dã>m'odalidade 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 inviabilidadej da sua realização no modo
eletrônico.

Apesar de mais econômico que as demais modalidades, 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; i

I

I

- O Pregão presencial permite inibir a apresentação de jpropostas insustentáveis que
atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos, assim
como a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante oí pregão presencial e facilidade
na negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução da proposta;

I"

Ü .
- A opção pela modalidade presencial do pregão, não produz^ãlteração no resultado final do
certame, pelo contrário,.pec|n||ejaajfíLEejdMÇâp^de^pf,e,çp.s^^^ do pregoeiro
com os llcitantes.^a^^mprêsa^yencéâôrá^está-ló no| próprio muhicípio. diminuindo
desta forma os/éüstos.'0)O!&iesfip,itpd IÍcÍtante|í|DÓssul;esses^recursos virtuais,
mas o mercado local hâo,;;ou|ps gué. possuem, nãò osJej]ipJegam,t^^^^^ restará
prejudicada á cqmpètítivjdadejím^ tò do certame. Ádemââ, Já: de ainda as
estruturas tecnológicas que sãapéçessárjas^para a execução] dèlurn cértãme digitai, quais
sejam: (I) sinaTdèHhternet fluidO''© J^qüajjdaje-jncapaz troca de
dados entre licitantes eadmihlstjfção p^ública:Jjj)^naturpza dò^ objpto :que .estájsendo licitado
pela administrãçâb púJ^ã3íáp^<d^erateijíid^Qt^"í']|fÍ!Íuâl^mçfésajvencedora do
certame que estejam situadã^foraSdò/Estadoidò :Màranhâ(í fátSp^tè\quép.ode inviabilizar a
logística e onerar a[ndajTi^SNOs!'custos^finais_dar:administraqao^gu

_ a>f^9-otógptóripíd|j^rlTj'òj:iálidãde^de licitação a ser
utilizado, previsto'no-Decrètí^^ n° 5.50?/05f^dpqiJêí^^etivar^^^ tendo sido,
apenas, optaclp- peia sua foJr^a^reggadajj^buè^i^j^r^^ é permitido
pela mesma tégíslàçãó pertinênte,''haja vista[gufeó Décrétoíjpredito apenas estabelece a
preferência pèja^^ íormáv Eletr;ôniea,'lèvrhãòTsu^^^ e<sé^do que o Pregão
Presencial, além dè mais prático;Wácil, simples; diretòlelacessívèl,-atinge o'seu fim, e fim

XT'
Na rhais, o Prégão é

pública, por |;meio. de propostas^de prpggs^escrjtas-j^ances yerb^^^^ de ser
eminentementé.Jú¥licp'e' áÈ(^J |̂ãprfèsuItatfdb^^^^ para a
Administraçã(||rpi%1;pprciuê sê,Ju4íLfiGar^pvra^^^^ utiizaqãô.=dq-jreg^ na forma
eletrônica, optando-se, ^çorno' aÍQi^se^fáz,/jí)êlar-utiJiza^bj •<|o- Pregão J^resencial. A
modalidade pjesençiàl é régulameiltada,;pelo Decreto 3.J§5,:Je!!2pjpO..,A modalidade
eletrônica é feguíárhentadá pelo Déçrétò;"5;450,--de. 2Ò.d6."|i|el9|qüe. vÇ/a' utilização do
pregão, na fp|ma/presencial, que utilizamos, hão é niodalidaçle/éxtihta] revogada,
muito embora o emprego da modalidade, pregão, •preferenejàínriente ná|,forma eletrônica,
esteia previsto no art; 4%-§ Ip^doTOcretp h^;5i604, de2005 vlll í í

i.

Sendo assim, justifica-se a escolha da modalidade para a futura contratação.

São João dos Patos - MA, 26 de janeiro de 2021.

Thuany C
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