
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS

CNPJN" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

AUTORIZAÇÃO

A Secretário Municipal de Administração de São João dos
Costa de Sá Gomes, no uso de suas atribuições, e

VIA

^atos - MA, Sra. Thuany

CONSIDERANDO as solicitações de despesa, em que justlficadamente, solicita
autorização abertura de processo llcitatório para o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para prestação de 'serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, máquinas e
equipamentos pesados, pertencentes à frota do Município de jsâo João dos Patos/MA,
compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral! | elétricos, alinhamento e
balanceamerito, estofamento, funiiaria, lanternagem, pintura,11 tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de câmíiiõ, soidas; escapamentos,
radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de jrriotores e bomba e outros
serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos para o
exercício de 2021;

CONSIDERANDO que a A presente contratação visa
de conservação, todos os veículos da frota do Município, haja yisto a essencialidade dos
aludidos automotores para o desenvolvimento das atividades dás diversas unidades que
compõem a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA', buscando dessa forma
alcançar a otimização e pleno aproveitamento do potencial de tais veículos, promovendo
assim maior rapidez e plena qualidade na execução dos serviços municipais. Evitar
mediante a manutenção preventiva, a quebra constante do's veículos, as quais em
determinadas ocasiões colocam em risco seus condutores., ,ajudantes, servidores
transportados, pacientes e estudantes;

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

manter em perfeito estado

CONSIDERANDO que a modalidade de licitação
conduzir o procedimento llcitatório;

e a forma específica de

CONSIDERANDO que o valor estimado para contratação é o principal fator para
I mrk/^ol!rIo/-4A ...... -i -1 iAnr-y-«ÃAv ..escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata c

limitado a valores;
é PREGÃO, que não está

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei dé. 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 relacionaGlbs à capacidade técnica e
econômico-financeira do iicitante, à qualidade do produto/servoçó e aovalor do objeto;
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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 á todos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao Certame do maior número possível de concorrentes;

iicení«

CONSIDERANDO que a opção de Menor Preço
faneo rtrirtorní/t i

por Item, não representa
lá um dever legal para ser

quB d upçdü ue ivierior rreço por nem, i

qualquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há um dever
obedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida pela Adrriínistração;

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa.

1-ACOLElE a Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitação. ^ >

2-AUTORIZA 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 dé '2021
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