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A Secretária Municipal de Administração de São João dos Patos - MA, Sra. Thuany
Costa de Sá Gomes, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO as solicitações de despesa, em que justificadamente, solicita
autorização abertura de processo licitatórlo para a Contratação de empresa especializada,
através de ata de registro de preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades
operacionais, para suprir a carência de pessoal das secretarias municipais da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA;

CONSIDERANDO que a presente contratação visa atender o interesse público no
que concerne a necessidade de atendimento das demandas internas do Município de São
João dos Patos/MA, suprindo as necessidades das Secretarias Municipais participantes, com
vista a garantir o regular desempenho das atividades desenvolvidas por estas, no âmbito da
Administração Pública Municipal. Como benefícios resultantes desta contratação espera-se
melhor atender às demandas da sociedade junto à Secretaria Municipal de Administração,
agilizar e dar mais segurança aos serviços de apoio, contribuindo assim com a Prefeitura
Municipal no desenvolvimento de suas atribuições legais e regimentais voltadas às atividades
finalísticas e ao alcance dos seus objetivos. A principal missão dos serviços de terceirização
de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais é garantir a operacionalização integral
das atividades finalísticas de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para
atingir esse objetivo a Administração Pública busca, de forma racional e persistente, obter
melhor emprego de seus recursos humanos, visando atingir a eficácia e eficiência de suas
ações. Essa difícil missão, multas vezes, torna-se impossível de ser cumprida a contento, em
razão da falta de uma estrutura específica para execução, como é o caso do serviço
terceirizado a ser licitado.A busca da prática dos princípios da eficiência e efetividade, através
da alta produtividade, agilidade, qualidade, segurança e máxima perfeição do trabalho, por
meio do gerenciamento do material humano disponível são as metas visadas pela
administração desta Secretaria, o que pode ser mais facilmente viabilizado com a contratação
de serviços terceirizados especializados. A quantidade de servidores que compõem o Quadro
de Pessoal da Secretaria é insuficiente para o cumprimento de sua função básica de
implementação das atividades. Sendo assim, a terceirização dos referidos serviços é o meio
mais adequado para atingirmos a meta desejada, pois que, busca-se desta forma o
atendimento dos princípios da economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na
satisfação do interesse público.

CONSIDERANDO a importância da contratação de empresa capacitada que
atenda às necessidades solicitadas no referido pedido;

CONSIDERANDO que a modalidade de licitação é a forma específica de conduzir
o procedimento licitatório;
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CONSIDERANDO que o valor estimado para contratação é o principal fator para
escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata de PREGÃO, que não está
limitado a valores;

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), de 21 de junho de 1993, alterações posteriores, constitui a legislação básica
sobre licitações para a Administração Pública, ratificando o que determina a Constituição
Federal, art. 37, inciso XXI;

CONSIDERANDO que o procedimento de licitação objetiva permitir que a
Administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento do
interesse público, levando-se em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e
econômico-finánceira do licitante, à qualidade do produto/servoço e ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao Certame do maior número possível de concorrentes;

CONSIDERANDO que a opção de Menor Preço por Item, não representa qualquer
ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há um dever legai para ser obedecido,
tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida pela Administração;

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa,

1-ACOLEIE a Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitação.

2-AUTORlZA o Setor de Licitações a viabilizar a emissão de licitação na
modalidade Tomada de Preço do objeto solicitado.

3-ENCAMINHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

4-CUMPRA-SE, dando ciência.

São João dos Patos/MA, 04 de fevereiro de 2021.

Thuany CÍoste Gomes
Secretária Muniçi^ délMministração
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