
r

PREPEITÜftA D€

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N® 06.089.668/0001 -33

Secretaria Municipal de Administração

AUTORIZAÇÃO

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

CONSIDERANDO a solicitação de despesa, em que justificadamente, solicita
autorização abertura de processo licitatório para o Registro de Preços para o fornecimento
sob demanda de Materiais de Limpeza e Higiene, visando atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.

* ^ \

CONSIDERANDO que a presente aquisição se justifica' face à necessidade de
manutenção dos arribientes, de modo a 'mantendo-os limpos' e j higienizados,
proporcionando, assim, maior conforto e segurança .aòs funcionários e déniais usuários dos
serviços públicos: • " • • " - 1

CÒNSIDEf^NDO a in3portânclá-„d5vcqhtrataçã dé empresa capacitada que
atenda às necessidades3oliç[tadàè^nbTèfendo7pe"didò;;-^>^ j

CÒNSIDEF^NDO. gue-.a^mpdalldade de licitação'-e^a' forma jespecífica de
conduzir o prócedimentõ licitatòno;'

CONSIDERANDO que o valor estímado. para^çontràtação é o principal fator para
escolha da niodalidade dè/licitação, exceto quando'_.seJrata fbe PREGÃO, jque não está
limitado a valores;. ' " ' , - - i

CONSlDERANDpY. Giue., a Lei 8.666/93/ (Léy e Contratos
Administrativos), de 2l'de\junhp"dè7l993,""alterações~pdstà constitui a legislação
básica sobre; licitações Dara>à' Àdminlstracãor-Pública.7-ràtificando o que' determina a
Constituição pederal

licitações paral-a •AdministraçãO'.-PúbJiça,'l.-rátjficando o que,
íderal, art. 37; ihcisd)b(|:' - i

, V. . . • í

CONSIDERANDO q'ue õ'-procèdlméntorde-'licitação objetiva permitir que a
Administração contrate aqueles que reúnam^ás condições necessárias para p atendimento
do interesse público, lèvando-se^em conta aspectos relacionados à capacidade técnica e
econômico-finançeira dó licitante,^ qualidade do produto/serviço e ao valor dp objeto;

^ J

CONSIDERANDO, .portanto, que a lidtação objetjva garantir observância do
principio constitucional dá isohomia é ã seleciónar á 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
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;

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.

2-AUTORIZA o Setor de Licitações a viabilizar a emissão de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico do objeto solicitado.

3-ENGAMINHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

4-GUMRRA-SE,-dandociênciar

São João dos Patos/MA,..30 de novembro de 2021.
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