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Eu, Géssyka Raflégía Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social 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 lícitatório para o Registro de Preços para a futura e
eventual aquisição de urnas funerárias e serviços de translado, para atender as famílias
carentes do Município de São João dos Patos/MA.
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CONSIDERANDO que. a necessidade desta .aqujsiçao depreende-se pela
competência gèstòra|do [município em manter os serviços de assistenciaiisnioj prestados por
este município. Estaj aquisição objetiva garantir que os benèfícips;'eventuais destinados a
cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social e as famílias.refererjlciadas, ou não,
nos equipamentos, que ofertam serviços sóciò^assistenciais, impòssibilitádòsí em arcar por
conta própria|[com-o' enfrentamento(de%^tÍngencia^^ [ern 'caráter de urgência e
emergência, ^esse sentido, se fáz:necessário;a-cqntr|tação de erriprésa pára prestação de
serviços funerários, agüísição;de cpnjuntoTbãsico e"trans!a.do':de'Jféjetro, corri fornecimento
do material rjécessário,j para, atender as farníHas em^vulneraáíTidàcie social, através da
Secretaria Municipal bá'Ássistência'-Social.'̂ -~'j W,'--'
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CGNSiDERy^NpO.*a importância ,da''Contratação/dé:empresa

solicitadas/noTefericib pebido;..-'-^]/| -
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capacitada que
atenda às necessidades

r .incpNSiDERAND(D; \que a modalidade de^licitação
conduzir oprocedimento liçitátórip|Ai ' _ jlh

!( i I - //• \////'
CONSIDERANDO;qüé 0/váIgr. estímado'-pará;.cqntfataçãp.é o prjncipaí fator para
"•*'"""'1*'"^ dè lIcitáção^texcetOfquándoYse-^tfatà^^dèescolha da n^odalidadé

limitado a valores;
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forma específica de

que não está

CONSIP
Administrativos), de 21i de junho de 1993,'-alterações posteriores, constitui a legislação
básica sobrej licitações para a-Administração-Pública, ratlfiçándp o que determina a
Constituição Federa, aií. 37, inciso-XXI; 1 -s1'/
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CONSIDERANDO" que'o-^-procedimento-^de^licitação-^objetiva permitir que a

Administração contràte aqueles que reúnam as condições necessárias para o atendimento
do interesse público, ie^vando-se em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e
econômico-firíanceira do licitante, à qualidade do produto/serviço e ao valor do objeto;

ER>^NDO que a" Léi/\.8:'666/93 (Lei de-'Licitações e Contratos

CONSiDERANDO, portanto, que a
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;

licitação objetiva garantir observância do
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CONSIDERANDO que a opção dé Menor Preço por Item.Lnão-re^sá^rta
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;

1
CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e^ administrativa,

j j
1-ACOLHO ja Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas

e solicitação.

2-AUTOpi^-o-Setor-de-Ulcitações-a-viabilizar aremissãa|-de licitação na
modalidade Pregão

ENCA

4-CUMP

Eletrônico do objeto solicitado.

^INHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

Ra|sÈ, dando ciência,
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''Sãp.Üòão"çlòs Patos/M> '̂, 21 de. outubrO/de'\2Ò2.1
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