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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/012 
 

PREGÃO Nº 2022/002 
 
 A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Rondon do Pará, nomeada pela 
portaria 011/2022, datada de 15 de Janeiro de 2022, através do Presidente da Câmara, 
consoante autorização Srº. AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA, na qualidade de ordenador de 
despesas vem abrir o presente processo administrativo para a Contratação de empresa para 
fornecimento de Materiais de Expediente e Materiais Permanentes, para atender as 
necessidades internas da Câmara Municipal de Rondon do Pará, para o ano de 2022. 

 
JUSTIFICATIVA PARA O PREGÃO POR LOTE 

 
Justifica-se, o Pregão para fornecimento de Materiais de Expediente, onde visa 

atender as necessidades internas da Câmara Municipal, para melhor atender os Vereadores, 
Servidores e também melhores condições de trabalho.  
O Pregão encontra-se amparado pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
3.555, de 08 de agosto de 2000, e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
devidas alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições de 
direito privado aplicáveis à matéria. Tendo em linha de se considerado o princípio da 
legalidade e demais princípios aos quais vinculam a administração pública A Administração da 
Câmara Municipal, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial busca sempre confeccionar editais 
com base nas solicitações elaboradas pelas Secretarias Municipais, que são diretamente 
responsáveis pela gerência das compras, as quais devem definir de maneira precisa o que 
realmente contempla o interesse público, verificando-se ainda sua conformidade com os 
ditames legais. Os editais devem sempre buscar a proposta mais vantajosa e evitar a redução 
do universo de participantes do procedimento licitatório, preservando, portanto, o referido 
interesse público. 

Ocorre que, se por um lado, a Administração não pode restringir em demasia o objeto 
a ser contratado sob pena de frustrar a competitividade, por outro, não podemos definir o 
objeto de forma excessivamente ampla, podendo, neste caso, os critérios para julgamento 
das propostas falecerem, em virtude da própria administração admitir propostas díspares, 
inclusive as que não satisfazem ao interesse público. 

Assim podemos concluir que a definição do objeto da licitação pública e as suas 
especificidades são discricionárias, competindo ao agente administrativo avaliar o que o 
interesse público demanda obter mediante a aquisição. No presente caso, a Administração, 
lançando-se do poder discricionário que tem, permitiu que para o certame exista um 
vencedor para cada lote, contendo os itens agrupados. Não entendemos que o agrupamento 
de diversos itens em um lote irá comprometer a competitividade do procedimento.      
Acreditamos inclusive que tal agrupamento irá resultar em considerável ampliação da 
competitividade, pois os valores se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim 
aumentar a probabilidade de que a Administração venha a celebrar contratos mais 
vantajosos, tendo em vista que ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos 
contratos administrativos. 
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A Administração, com essa decisão justificada, visa aumentar o desconto oferecido 
pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os materiais 
de expediente, bem como facilitar e otimizar a gestão do contrato, pois caso os itens sejam 
divididos entre vários licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles poderá 
comprometer todo o planejamento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 
desta Administração. 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA  AUDICIOS DE JESUS OLIVEIRA 
                          CNPJ 04.787.909.0001/92                                    PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
 
 
 

EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR 
PREGOEIRO Port 011/2022 
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