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AUTORIZAÇÃO

A Secretário 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 licitatório para o Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de passagens! terrestres para atender as
demandas das diversas Secretarias do Município de São João dos Patos/M, para o
exercício de 2021; ^ rn ,!•
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CONSIDERANDOcontrataçãò baseia-se no atendimento da, necessidade de

.rÍQceonar>è tairrfiíetrae iiJoKIliTor AAdfÁrÁc 1 a oAnfi/^lAÉ-AAaquisição de, .passagens terrestres pará viabilizar viagens !dei gestores j e servidores
municipais pára participarem de reuniões, ericoptros, solenidadès" e treinámentos, bem
como de pacientes que precisam deslocar-sp'rdp,Mi^icipiò pará realização ."dèj procedimento
e/ou tratamento de saúde;. ^ .̂ ^ | ; j
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CONSIDE^NDO;;a^Jmportânciã'i|da contratação .dé^empresà capacitada que

às necéssidãdes sbHcitádás no. referido pedido; i iatenda às

CÕNSIDERANDp^^^que^^á ^modálidàdé-de Ijcitáção é| ã forma iespecifica de
conduzir o procedimento licitatório; ' ii ^ ' I
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CONSIDERANDO.pue Ovalor estirfiado^para^cõritrataçâo é ojprincipal fator para

escolha da rnodálidade deilicitáção, exceto quando seltratal déÜPREGAO, que não está
limitado a valores; •• • V fJ—' J

)íí lís-CpNSIDEF^NDGj;..quevva'j-'Lei^_8.666/93''(tó bêl;!Licitações e Contratos
Administrativos), de 21, de^junhò;;de, 1,993í>á[teraçp^^^ constitui a legislação
básica sobre, licitações pára2à^ÃdrhinistrãVãbÍPúblicá^^ .o) 'qúe' determina ^
Constituição péderal, art. 37, iriclsò-^lr>V..-

i \

CONSIDERANDO que o procedimento, de licitação| objetiva permitir que a
Administração corítrate aqueles que reúnam as condições. 'necessárias.para/o atendimento
do interesse público, levando-se em conta aspectos-reláciònadòs à capacidade técnica e
econômico-firiariceira do licitante, àqualidade'do produto/servoço,|é ao valòfdo 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 legal para ser
obedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida pela Administração;
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CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa,

1-ACOLEIE 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 Pregão Presencial do objeto solicitado.

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

4-CUMPRA-SE, dando ciência.
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