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Secretaria Municipal de Administração

AUTORIZAÇÃO

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

CONSIDERANDO a solicitaçãojde despesa, em que; justificadamente, solicita
autorização abertura de processo ücitatório paFa o Registro de preços para eventual
aquisição parcelada de equipamentos e suprimentos de informática para atender a demanda
das diversas Secretarias da Prefeitura de São João dos Patos/MA.!

M >licitlcCONSIpERANDQ que-a presente licitàçãpsse faz^necessária parsimelhoramento
dos equipamentos" |de| informática utilizados enn>'diversas-^ SiBçfetarias|; cio Município,
considerando-o desgaste natural, decorredte do osõ diário, destejs^equipaméntos e também
pelo fato de |alguhs|èquipámentQS se-tòrnaremj obsoleto i/ista" os constantes
avanços na árèa. de|lnformática, objétiyançíòfassirn ú^^l^melho^ cesémpenhp na realização

CONSIDEI

conduzir o procedimento licitàtório;.
• " • ' ' '• "! V ? í—--s-".

das atividades desenvolü^lBas nestas S'écret^rlas?'

I .] pCONSIDÈ^NI^^a^i^portânciãijda sr"T"-
atenda às necessldàdeslsoiibita^dás noTeferido pedido;
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que^^a modalidac
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$Ade jlicita^o
ri]/,

cohtratação'̂ cle^mprèsa capacitada que

à forma específica de

CONSÍDERÂNDÓ^Hue ovalor eitimadói para contrata^ção'' éd principal fator para
escolha da rhodáliãade ^dé^iicitaçãor. exceto quandó^sejtráta de|PREGÂO,
limitado a valores;^ ^ AVáf-'4 : fiM 'li!: LKjí . J!-

que não está

i

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Administração contratei aqüeles que réúnam, as

d^liei>8.e

. K,(-
que o prqcedim

condições necessárias pafa/o atendimento
do interesse'público, levando-sé em conta aspectos-relaciqnadp&,á capacidade técnica e
econômico-firiáncéifa db llcitantetà qualidade dC —-u'-*-.

66/9^([^vMéj íLicitações e Contratos
Administrativos); dê; 2| de ;julihd^de;;d^993?^^^^ a legislação
básica sobre[ licitações ,paràiaÇ^rninisfraçãõ|(Púl5^^^ o qp®' determina a
Constituição federáj. ah. 37, Inclsq:^!;,-^

htq dè licitação ,objetiva^'permitir que a

pròdüto/serviço é< ab valor do objeto;

ÇONSIDEF^NDO, portanto, que a licitação objetiva garantir observância do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, de maneira a assegurarj oporjunidade igual a! todos os interessados e
possibilitar ocomparecimento ao Certame do màior número possível de concorrentes;

3 Menor Preço por Item, não representaCONSIDERANDO que a opção d
qualquer ofensa ao pr;incípio da legalidade, urna vez que não há um dever legal para ser
obedecido, ampouco üma obrigatoriedade a se ' seguida pela Administração;
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CONSIDERANDO, finalmente, a própria conveniência pública e administrativa.

1-ACOLHO a Solicitação de Despesa
e solicitação. ' !

acima referenciado, em suas justificativas

2-AUTORIZ^ o Setor de Licítaçõe!. a viabilizar a'emissão de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico do objeto solicitado. j

3-iENCAMINHE-SE ao Setorde! Licitações para providências Imediatas.

4-^CUWÍP.RAfSE, dando ciência;
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