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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 

 

Comissão Permanente 

de Licitação 

JUSTIFICATIVA   

 

PROCEDIMENTO ADOTADO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2020-230101 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK E LANCHES PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES BARATA. 

 

À  

Assessoria Jurídica  

 

Face à solicitação oriunda da Tesouraria e autorização do Exmo. Sr. Presidente, para 

abertura de Procedimento de Pregão Presencial objetivando a Contratação acima mencionada, a 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) vem a justificar a adoção dos procedimentos adotados, 

conforme passa a expor:   

 

HISTÓRICO 

O fornecimento de refeições e lanches são necessários para alimentação dos servidores 

quando é preciso que estes permaneçam na Prefeitura além do horário de expediente em sessões e 

reuniões ordinárias, haja vista que o deslocamento até suas respectivas residências, para fazer suas 

refeições, causaria prejuízo para os mesmos, uma vez que continuarão o expediente logo após a 

refeição ou terão apenas um intervalo na eventual sessão.  

A existência de intervalos em reuniões de serviço, treinamentos e sessões, conhecidos 

como coffee breaks, é um dos fatores de sucesso dos citados eventos, já que a capacidade de 

aprendizado e atenção dos participantes é substancialmente afetada por longas horas seguidas de 

exposição. Além disso, a pausa para o café é uma excelente forma de melhorar a absorção das 

informações: trabalhar horas seguidas, sem intervalos, compromete o potencial de memória do nosso 

cérebro. Segundo pesquisa da Universidade de Nova Iorque, publicada na Revista Neuron, essas 

pausas ajudam a potencializar a memória. Os coffee breaks são, ainda, reconhecidamente, momentos 

oportunos para o descanso, a reposição de energia e o intercâmbio de informações entre os 

participantes. Propiciam a troca de experiências entre colegas em conversas informais e demonstram 
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a boa vontade da Administração em relação aos servidores no ambiente de trabalho, propiciando 

maior motivação, sem prejuízo da já referida necessidade de intervalos quando a reunião possui 

grande quantidade de informações. 

Todavia, a organização dos pratos executivos e populares, refeições, café da manhã, 

coffee breaks e lanches, envolve o preparo, o fornecimento e a manipulação de alimentos, tarefas 

que, por sua natureza, dependem, necessariamente, do assessoramento profissional de empresa 

especializada na prestação desses serviços. Faz-se, portanto, necessária a contratação do objeto 

supracitado, desde que alinhada às finalidades da Instituição, com fornecimento liberado somente 

para atender eventos institucionais, voltados às atividades do Poder Executivo. 

 

DA JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO 

O objetivo principal da escolha é obter para Administração da Prefeitura, Secretarias e 

Fundos a proposta mais vantajosa, garantindo igualdade de condições a todos os participantes, 

obedecendo aos princípios Constitucionais e Administrativos pertinentes, sendo assim após 

informações do setor de cotação de preço onde o mesmo comunicado que conseguiu cotações de 

empresas do ramo. 

Há indicações de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar o 

presente certame, em cumprimento ao disposto no Art. 14 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Por estas razões, assim sendo, atendendo o disposto no Artigo 22, § 2o, da Lei nº 8.666 

de 21 de Junho de 1993, e de forma a cumprir a lei apresentamos a presente justificativa. 

É cristalino no processo em comento o cumprimento dos requisitos supracitados.  

 

DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Lei 10.520/2002, com o amparo subsidiário da Lei 8.666/93, disciplina em seu artigo 

1° e seu parágrafo único, o uso de Pregão para bens e serviços comuns, o que também é caracterizado 

pelo objeto que se pretende licitar. O pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior 

celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade.  

O uso do Sistema de Registro de Preços (SRP) para essa contratação está fundamentado 

nos incisos I e IV, ambos do Artigo 3º do nº 7.892/2013, o qual confere poderes à Administração para 

registrar os preços em ATA, com validade de até 12 (doze) meses, para contratações futuras, 

facultando a Administração efetivar compras em sua totalidade e/ou parcial dos preços registrados. 
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Tal fato se dá em razão da impossibilidade de definir previamente a quantidade exata do objeto a ser 

adquirido, bem como pelas características e natureza do material demandar aquisições frequentes 

pela Administração. 

Por todas as razões apresentadas em primazia ao interesse público, opino pela realização 

de licitação na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL para Registro de Preço, do tipo menor 

preço por item unitário.  

Solicito análise tendo em vista os procedimentos internos realizados. E que seja 

elaborado parecer jurídico para o prosseguimento ou não do processo em fase externa. 

Segue, portanto, em anexo, a Minuta do Edital, conforme a referida modalidade, e demais 

documentos componentes do Processo. 

 

Atenciosamente,  

Magalhães Barata/PA, 28 de janeiro 2020. 

              

 

                

      Gisele Gonçalves Nogueira                                                      

Pregoeira da Prefeitura Municipal 

                                          

mailto:prefeiturambarata@gmail.com

		2020-02-07T09:44:42-0300
	GERSON MIRANDA LOPES:30771242204




