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

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, solícita
autorização abertura de processo licitatório para o Registro de Preço visando a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos médico hospitalares e odontológicos, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sao Jpãados Pa

a .presente láqüisíçãp' éeCONSIDERANDO^ ^que
necessidade ém-manter em condições, de uso adequado-os
odontológicos' pertencerifes ao patrimônio da Secretaria:Municipá|!cÍelSaúdet'À finalidade da
manutenção e prevenção é-manter o devido funcionamento dós equipamentos, aumentando
a vida útil e prevéhlndo|̂ possíveis desgastes/fajhas.dps equipamèritds e desta forma, evitar
futuros transtpmós lao fjservIçó-púbNcò municipal ;de'̂ saúde, dè1l'equiparnehtos que não
estejam com suas;devidàs e corrétas funcionaÍ|dacíes;

óSriMA. i:-';

^zll rteceiSria devido a
equipamehtòs médicos e

CONSIpÈRÃNDO a importância da- contratação, deli empresa
atenda às necessidades solicitadas no referido pedido; w

capacitada que

CpNSIpÈRANDO que a modalidade^de licitaçãO;
conduzir o procedirnento licitatórip;: • - - - r -T -:-- -i ,1

ela forma-^específica de

cdNSIDÉRANDp,q'ue:p yalor estimadòfpárájcòht^^^ O' principal fator para
escolha da modalidade] déjlidtaçãó, '-excêtp quáhdq/sé'4rata; dé';PRÈGÃè, .'que não está
limitado a valores! i i - - riTüfí-.ii- ; :

CQHiSIDÉRÂNDQ que a Lei 8.666/93•y(Léi dè'iLicitaçõé^ e Contratos
Administrativos);içle[.2l| de JunHò jdé .1993,. alteraçõesjppstêripre^^^^^ constitui a legislação
básica sobro :íicit^ões para á'Administração Publica, ratificando O que determina a
Constituição federal', art. 37, Inciso XXI; ^ ' l '̂-

CONSIDERANDO; que o, procedirriento^.de jlcilaçãp|;Objètivafpermitir que a
Administração contrate Jaqueles que reúriám as'cóhdiçòée nóçessarias paVa o atendimento
do interesse público, léyando-sé em conta aspéctosTelacionadbs^à capacidade técnica e
econômíco-financeira do licítante, à qualidade do produto/serviço e ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do
princípio constitucional ida 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 númetó possível de concorrentes;
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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;

CONSIDERANDO, finalmente, aprópria conveniência pública eadministrativa,

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

2-AUTORIZA o Setor de Licitações-a-viabjlizar a^íemissão ^de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico dó objeto solicitado. ^ í "

3-ENCAMINHE-SE ao Setor de Licitações,pára providências ime^diátas.

4-CUMPF^-SE, dando ciência.

Coelho de Sòl^^Córre^ jjn ^;
/ Sécfetárió Municipal de Saúde- •}
• • Portaria;hf20?tó02f'::Í'T
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•SãO'JòãÓ^dos Patos/MÁ,f30 de^agôstõ^de '202 '̂
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