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AUTORIZAÇÃO

Eu, Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretário IVIunicIpal de Saúde de São João dos
Patos - MA, no uso de suas atribuições, e

I I

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, solicita
autorização abertura be processo licitatório para o Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de medicamentos judícializados para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de São João dos Patos/MA.

. •••• n
CONSIDERANDO que a realização de processo de j^licitação para o registro de

preço para a futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse púbíico presente na
necessidade da Utilização dos medicamentos pela Secretaria" iMluriicipal dej Saúde desta
Administração Pública Municipal, no atendimento aos pacientestdo Município de São João
dos Patos/MÁ, proporcionando melhor_qu_alldaàe.de,yÍda ao município. ; |

i. li li'; ;|
CONSIDERANDO a Importância da^contratâção de-empresa capacitada que

atenda às necessidadesidadéslsoiicifádasínb referido pedidò^J^v^'--'

- ^, . 1 ] \K. \v -c— \\//
CÒNSlDERANDO^queta, modalídãdé de 'llcifaçãó j|é á

i i: I ''X £-A\'y "conduzir o procedimento licitatório;

—

! I n a li j uí iir-U
CpNSIDERANC>0 que o yalqr estírnãdd_parajs.Q.ntrataçãq é o principal fator para

forma

escolha da modalidade

limitado a valores;
de^licitação^¥xcètÒ'qüahiào'~se trata Ide PREGÃO,

CGN8IDERÂNDÒ^\g '̂'̂ -^ Lei
Administrativos), de]21j '
básica sobre[ lícitãçpesl

.• -i

'h

8.666/93
•l' 'i--(l/eiyyJel^Licitações

específica de

que não está

dè'̂ juntíq..de^i99.3,^-aJterações/po5teríGres, constitui
pafávàSÃdministraçãoyPúbllcai^ratificá o que

e Contratos

a legislação
determina a

Constituição Federal art 37,Uncisb''XXI;')
^

CONSIDERANDO que p procedimento de licitação objetiva ipermitir que a
Administração contrate aqueles quê reúnam as condições necêssáfiãs para p atendimento
do interesse público) levando-se em conta aspectos relacionados: à capacidade técnica e

à qualidade do produto/serviçolè aq valor do objeto;econômico-firianceirã do

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

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

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência púbiica e administrativa.
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1-ACOLHÒ a'Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitação. í

I i

2-AUTORIZA o Setor de Licitações a viabilizar a emissão de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico do objeto solicitado.

! I
3-ENCAM NHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

4-CUMÇRA^SErdandoxiência:

São João dos Patos/MA, 09'de julho de 2

SecretariQ;Municipal
(' '';Portaria.n°/2Ò9/2021
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. .áiro Coelho dé,Soubá Gbrrêan iPt'
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