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JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE REFEIÇÕES 

(COMERCIAL E MARMITEX), LANCHES E BEBIDAS, EM ATENDIMENTO AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVÉS DAS 

SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS. 

 

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA 

PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ. 

 

 A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pela necessidade de 

abastecimento e manutenção dos setores e departamentos administrativos vinculados às 

Secretarias Municipais requisitantes, bem como os serviços públicos essenciais oferecidos 

através dos serviços de Educação, Saúde e Assistência Social ao Município de Oeiras do 

Pará.  

 

A opção pela forma Presencial do Pregão se dá por razão de ordem tecnológica. O 

município de Oeiras do Pará, que pertence a região Baixo Tocantina, que fica distantes de 

regiões/centros com maior acesso a redes tecnológicas, o que dificulta que o mesmo tenha 

ou conte com a estabilidade de internet banda larga ou de outro recurso de comunicação de 

dados de longa distância, ou seja, o acesso à internet que temos é instável tendo dias que não 

temos o funcionamento da mesma, não possibilitando, ainda hoje, a realização de um pregão 

eletrônico. Tal dificuldade tecnológica é relatada em documentos expedidos pela Comissão 

Permanente de Licitações Municipal ao longos de exercícios anteriores e ao atual, que estão 

em anexo a esta justificativa. 

Considerando o exposto e analisando o Decreto Federal nº 10.024/2019, admite-se o 

uso do pregão presencial excepcionalmente, quando previamente justificado a inviabilidade 

da realização de pregão eletrônico, conforme o informado no Art. 1º, §4º:  

Art. 1º Este decreto regulamenta a licitação, na modalidade pregão 

de pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a 

contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da Dispensa eletrônica, no âmbito 

da administração pública Federal.  

(...) 

§ 3º Para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelo 

ente federativo, com a utilização de recursos da união decorrentes de 

transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de 

repasses, utilização da modalidade de pregão, na modalidade 

eletrônica ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos 

casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre 

a modalidade de transferência discipline de forma diversa as 

contratações com os recursos do repasse.  
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 §4º Será admitida, excepcionalmente, mediante a prévia 

justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de 

pregão presencial nas licitações de que trata o caput ou a não 

adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique 

comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a 

administração na realização da forma eletrônica.  

 

Considera-se ainda a Instrução Normativa nº 206 de 18 de outubro de 2019, da 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia, que estabelece prazos para que os órgãos e entidades da Administração Pública 

estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente o pregão de 

forma eletrônica, conforme Decreto Federal nº 10.024/2019:  

Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para que os órgãos e 

entidades da Administração pública estadual, distrital ou municipal, 

direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, 

na forma eletrônica, ou dispensa eletrônica, observadas as regras 

previstas no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, quando 

executarem recursos da União decorrentes de transferência 

voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços comuns;  

(...) 

III – A partir de 6 de abril de 2020, para municípios entre 15.000 

(quinze mil) e 50.000 (cinquenta mil) habitantes e entidades da 

respectiva administração indireta. (grifos nosso) 

 

Portanto, como atualmente o município enquadra-se no inciso III, quanto ao 

quantitativo populacional tendo como base os dados do último censo demográfico e a atual 

estimativa populacional do IBGE e ainda as dificuldades tecnológicas, que já foram 

expostas, e obedecendo as orientações das legislações citadas em relação ao uso de repasses 

federais, justifica-se o uso do pregão presencial para a aquisição do objeto do certame.    

 

Oeiras do Pará, 17 de março de 2020. 

 

 

Atenciosamente, 

  

 

 

                                        _____________________________________ 

DINALDO DOS SANTOS AIRES  

PREFEITO MUNICIPAL 2017-2020 
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