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

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, soiicita
autorização abertura de processo licitatório para o Registro de Preços para a aquisição de
materiais e artigos esportivos para atender as necessidades das diversas secretarias do
Município de São Jòão dos Patos/MA.
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COI^^SIDEf^NDO que aTeâlizaçãd'de processo dèi licitação para o registro de
preços para futura aquisição-deste objeto sé justifica, face aòintêresse piíblico presente na
necessidade dà utiljzãção dos materiais p0 Seelrètarla de Çujturát Esporte ejTurismo desta
Administração; Rúb||ç^uniclpal, no. iíiçéritivoíà ipj^^ de êsjíoftesV-propõTcip
qualidade de " "fl' ^ r '

CpNSIDEpAN^ a''Importâncra jda-ç^traTação .de^empresa, capacitada que
atenda às necessidadesjsplicitàdasínb referido pedido^^w^ i \•

CONSIDERANDO^Íque^a modalidade de licitação "é^a forrha específica de
conduzir o pròcedirnenfo licitatorio; ^'\\( i • \

- 11^ ii^c:——1| y: !:
CONSIDEf^NDjQ que o valor estimaldo^paca.,contrataçãó é o principal fator para

escolha da n^odãliá
limitado a valores;

ade déllicitFçâò, exceto quandO':se trata de PREGÃO,

CONSIDERArSDp,\gue|̂ ^^^^ 8.666/93-^(Ue^^^ ,
Administrativos), dê 2| •: de^jyn^-^"^1993i^àlteráçõ^./^^^ constitui a legislação
básica sobre! licitações.; paraT^^Admiriifeacã^Públldaj^tí^^^ o que determina
Constituição Federá!, .-artrâyMncIso^JÔlOnVÍ-tz^^ I

que não está

e Contratos

CONSIDERANDO que o pro^jdjmehtòT de ficitação objetiva permitir que a
Administraçã0;contrafèj;aquelei quértéúnajn^s çd^^ necessárias pára p atendimento
do interesse 'púbIicò, .leyando-se em, conta' aspect6s; relácionàJdòs,'à capãcid técnica è
econômico-fináhceira c

j
llícitahte; à.quálidádedò produto/sen/íço'e'ãò valorado 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;

I

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa.
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1-ACOLHO lia Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitação. 1 ^
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2-AUTORIZA o Setor de Licitações a viabilizar a emissão de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico do objeto solicitado.
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3-ENCAiyilNHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.
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4-CUMPRAsSErdando^ciênciar

Sao João dos Patos/MA, 23.,dè julhó dè-2021^;;)JI^
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