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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0401001/2021

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SRP

REQUISITANTES: Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Administração
e Saúde.

O MUNICÍPIO DE SÂO_JOÃQ_D.OS..ÇATO,S,^Estado,.dp^Maranhão,^através da Prefeitura
Municipal de São' João dos Patos'/MÁ,- Por Intermédio da Secretária 'Municipal de
Adminstração,,Sra. Thuany Costa de Sá^Gomés.

JUSTIFICA: - , ' . : í
• - j

? ' • ; . • --i í'.:»"!'"ir V. • . •
Que a adoção da modalidade Pregão;Preséncial; devè-se a dificuldade de acesso á Internet,
em nosso Município, oa£èsso é feitó;atrávés de rádip,táj"èntidão-do, sistema ocasiona muita
desconexão na rede:/ò.que--impossibilita o trabalho'dqvpregoéiro^.e^süa equipe de apoio,
especificamente ná fáse-cpmpétitiva^dq^pregão élètrônico;.ernJque.'.ò licitante poderá ficar
desconectadó do certame pòrOümTempo dèmàsiadamenté.lipngó, impedindo a realização do
certame. í .• r' I

..-'V...

Não obstante o entendimento da doutrina e'autonpm[a_ da^ escolha da
modalidade licitatória éfaculdadq dó" admTnístTãdorF^^^ caso ã çaso,| considerando
às condições peculiares-de',cádá: contratação, bem-como-ós valores envolvidos eleqerá.
motivamente,;,sua -escoIha7"aténdendo é claro, os :prjhçípios dá'.ecònofriicidàde, eficiência e
legalidade. • -'.'/a.. \• ./í. i

;• •• AA-./ • • . ^
Imperioso destacar também ps.ensiriamentosdo-professorDr; Ulisses Jacoby Fernandes: "
Sempre que p, objeto requerer intèrvénÇão:'maisptiva7cip>re^ para a,'motivação da
disputa 8 a obtenção da proposta, mais vantajosa e; quándo;p possível fornecedor, em face
das condições necessárias a consecução do objeto, estiver contido numa região geográfica
específica, o juso do pregão eletrônico não ampliará a disputa, aó contrário,' pode resultar
inclusive na perda da competitividade.
Sendo assim,|justificarse a escolha da modalidade para afutura prestação'àos serviços.

São João dos Patos - MA, 14 de janeiro de 2021.
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