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AUTORIZAÇÃO

Eu, Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração de São João
I I

dos Patos - MA, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, soücita
autorização abertura cJe processo licitatório para o Registro de Preços para a Aquisição de
Combustíveis para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de São
João dos Patos/MA. I !

'n . L.-• f
CONSiDERANpo^qUe á présèntè^aqüisiçao se justifica face à necessidade de

abastecimento/da 'Frptal Municipal;; Viabilizando,' dèstar foritiâ, jã}, prestação de serviços
púbiicos nas diversas ' '̂ í 4 'i'áreas de-àtuàçâp désteiMunicípio. •^

CÓNSÍpERANbp a irnpprtância; da contratação de,
atenda às necessidades sólicitadaV hofefepidò^líècllàojk j

jempresa capacitada que

-.!

CONSIDERA ^JD.p- que a modalidade .dè'Jicità^o [é>^á
conduzir o procedirrientõ^ licitatório;. . • TVIk'!::' úrMf

c , 4. , ' : - •• • / -' T.-i '

forma'/específica de

/ -

1. r';-,- . .i:'j
CONSIDERA

escolha da rribdálidáde
limitado a valores;;

VJ<^K i
NDOJque o valor estimado^para contratadoo principal fator parade. jiciteçâo;. 'excetpi puáhdo^ se'(tó^te1 de| ;pjREGÃc|;^que não está

q-liilçitaçõeaj e ContratosCONSltíERANpÓ\.q[ué /a . Lei 8.666/93|̂ ^(Léi!j db
Administrativos);- de |21 ,| de |üriho\dé„ 1993; '•altérades: pòstêriorés,|j constitui a iegislação

determina abásica sobre'lücitàçõesí parâ Kà::AdrTiinistraçãtí'- j^úbjid/i/ratificàridó o que'
Constituição Federal] arti 37i1ricÍs(biXXfeü.^:/. l > {} í j

CONSIDERANpO;"'qu4';ó prdédTmehtòJd !)pitaçãpípbjetiva' permitir Que a
Administração 'contrate aqueles que reúnam aacondiçpes riédséads P^rap atendimento
do interesse público] lejlrando-se em dnta/aypectoarélacioriad capacidade técnica eeconômico-financeirá dq Hcitante, àqualidade dó prodüto/serviço|è |p valor jl. '̂objeto;

CONSIDERANDO; pórtáritó,^ quê' a:licitadoVobjetiyaygàrantir-^^observância do
princípio const!tÜGional|da isdpmia .e/a^^seiècjónar aTpVódstârrnais''vantajosa para a
Administração, dè maríeira á assedraròdffiriidádè igu^^^ álbdos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao Certame do maior número possível de concorrentes;

CONSID

qualquer ofensa ao
ER^NDO que a opção de Menor Preço por Item, não representa
princípio da iegaiidade, uma vez que não há um dever legal para ser

obedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida peia Administração;

CONSiD ERANDO, finalmente, a própria conveniência púbiica e administrativa,
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FQL-HA nO dM

ubrica

uniceí m

1-ACOLHÒ a Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e soiicitação.

2-AUTOR

modalidade Pregão E

3-ENCAM

ZAj o Setor de Licitações a viabilizar a emissão de licitação na
etrônico do objeto solicitado.

I

NHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

4-CUMPRA-SE, dando ciência.

São João dos Patos/MA,^ 15 de setembro dej

THuany C6stadB©^íjomes-_ .-i,, s
Secretária .Munlcip^^ ,

Portarià:^0ll2Ò21
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