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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJN" 06.089.668/0001-33Secretaria^^unicipal de Saúde
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Eu, Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretário Municipal deiSaúde de São João dos
Patos - MA, no uso;de,suas atribuições, e

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, soilcita
autorização abertura de processo licitatório para o Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada, para o fornecimento de passagens terrestres para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município deSão'João dos Patos/MA.

CDNSIpE^NDO que apresente contratação, se ibasela no( alendimento da
necessidade de áquisiçâo de passagens'terrestres para viabilizar viagens: de gestores e
servidores municipais para participarem.dej reuniões, encontros; .sòlenidadès è] treinamentos,
bem como de-pácienie realização detes ^que- jpreçisárri" deslocar-se; dó. 'Muniòjplo, -pará-''r
procedimento e/ou tratamento de:saude;.-~J^/fel^

cpNSIDEÇ^I^^a^importâ"nç^^ :da^p¥traTaç_ão dètempresa capacitada que
atenda às necessidades i^ljcitadas^o refèndo pedidS^vy^^íSxi"^

específica deCpNSipERj{\NpQ;^^que)à;;^rho^d^^^^ de licitação
conduzir o procedimento liçitàtório;

forma-

CpNSIpERjj^NDG que ovalor estirTiádQ£par.aiCPDtratação' é o principal fator para
escolha da modalidade dejiicitaçâor exceto quahdovse,trata c
limitado a valores;: '

é PREGÃO, que não está

CONSIDERANDO
Administrativos),' dd 21
básica sobre licitações- páfa
Constituição Federa

CONSID

, art; 37,-Inciso
1 • ,

ERANDO

le '̂̂ ^líei 8.666/43'̂ (L4í^^^pL:icítações e Contratos
!,p

J -rii'
• " "aX ;=14,

que o procedimento:: dê Jjcitação'-'objetiva permitir que a
Administração" contr^te|jaqueles,pue:reúnam::as::cpndjçõès hêcessárias parâ p atendimento
do interesse jpúbjiòo, levando-se :em conta aspectò&:relacionadbSíá capacidade técnica e
econômico-firianbtfra do licitante, qualidade-do produto/serviço^e âò vaior|do objeto;

CONSIDERANDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do
princípio constitucional da isonomia e á 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
uaiquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há um dever legal para ser

bbedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida pela Administração;

CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa.
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1-ACOLHO a Solicitação de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitação. v

! ' , i
2-AUTORIZA o Setor de Licitações a viabilizar a' emissão de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico do objeto solicitado.

, ' " |i
3-ENCAíyilNHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

4-,CUMPRA=SE,-dando-GÍènçia::

Sao João d MA;. G1i de setembrO'de •202^1
A

M j I rN/Kãiro Coelho aé.Setisà Gorrea^
ecretáno/MunjcipaN^Saúde
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