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AUTORIZAgAO

A Secretario Municipal de Administragao de Sao Joao dos Patos - MA, Sra. Thuany
Costa de Sa Gomes, no uso de suas atribuigoes, e

CONSIDERANDO as solicitagoes de despesa, em que justificadamente, solicita
autorizagao abertura de processo licitatorio para a Contratagao de empresa para a
prestagao de servigos tecnicos especializados de assessoria, consultoria e
acompanhamento presencial de procedimentos licitatorios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de
Apoio ate o envio ao SACOP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administragao.

CONSIDERANDO a impoiiancia da contratagao de empresa capacitada que
atenda as necessidades solicitadas no referido pedido;

CONSIDERANDO que a modalidade de licitagao e a forma especifica de
conduzir o procedimento licitatorio;

CONSIDERANDO que o valor estimado para contratagao e o principal fator para
escolha da modalidade de licitagao, exceto quando se trata de PREGAO, que nao esta
limitado a valores;

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitagoes e Contratos
Administrativos), de 21 de junho de 1993, alteragoes posteriores, constitui a legislagao
basica sobre licitagoes para a Administragao Publica, ratificando o que determina a
Constituigao Federal, art. 37, inciso XXI;

CONSIDERANDO que o procedimento de licitagao objetiva permitir que a
Administragao contrate aqueles que repnam as condigoes necessarias para o atendimento
do interesse publico, levando-se em cbnta aspectos relacionados a capacidade tecnica e
economico-financeira do licitante, a qualidade do produto/servogo e ao valor do objeto;

CONSIDERANDO, portantO, que a licitagao objetiva garantir observancia do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administragao, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e
possibilitar o comparecimento ao Certame do maior numero possivel de concorrentes;

CONSIDERANDO que a opgao de Menor Prego GLOBAL, nao represents
qualquer ofensa ao principio da legalidade, uma vez que nao ha urn dever legal para ser
obedecido, tampouco uma obrigatoriedade a ser seguida pela Administragao;

CONSIDERANDO, finalmente, a propria conveniencia publica e administrativa,

1-ACOLEIE a Solicitagao de Despesa, acima referenciado, em suas justificativas
e solicitagao.
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2-AUTORIZA o Setor de Licitagoes a viabilizar a emissao de licitagao na
modalidade Tomada de Prego do objeto solicitado.

3-ENCAMINHE-SE ao Setor de Licitagoes para providencias imediatas.

4-CUMPRA-SE, dando ciencia.

Sao Joao dos Patos/MA, 05 de abril de 2022.
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