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Eu, Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Munlclpai 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 eventual
aquisição parcelada de confecção e serviços de malharia em geral para atender a demanda
das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

CONSIDERANDO que a presente licitação se justifica devido asjnecessidades
deste objeto para- atender a secretaria Municipal de Administração, sendO' necessário a
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de ;malharia que
confeccione camisas para eventos e uniformes para funcionários, destinado ap atendimento
de demandas: .. s i

CONSIDERANDO a importância da-cpntrátação de-empresã capacitada que
atenda às necessidadés.soliçitádas no referido pedidòi^\\\^ ;';,iJ'T:;i', |
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CONSIDERANpp;;que''ia rnodaljdáde de licitação é á forma
ir o procedimento licitatório; ' '' - - - y \ /Iconduzir

específica de

uK
CONSIDERANDO que o valor estim^o^para.contrátáçãõ é O' principal fator para

escolha da nipdàlidade .dé licitação, exceto ~quahâò"~sè~trata|dè PREGÃO, Ique não está
limitado a valores; " " • ' ••

•.i
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93- (Lei .'dej. Licitações; e Contratos

Administrativòs), de 21 de junho de 1993, alterações 'postériõres, constitui a legislação
básica sobre licitações. para.'a. Admj,histraçãoVPúbíicã,''.'"ratificando o que' determina a
Constituição Federal, art. 37, inciso )ÜCI; ' ' '

CONSIDERANDO que o procedimento de licitação objetiva permitir que a
Administração contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para p atendimento
do interesse público, levandorse em conta aspectos relacionados á capacidade técnica e
econômico-firíanceira do licitante, à qualidade do produto/serviço e ao valor do objeto;

CÒNSIDERAND"07 portanto, qüê~ a licitação objetiv^^^garantir observância do
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;

CONSIDERANDO que a opção de Menor Preço por Item, não representa
qualquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não há um dever legai 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-ENCAMINHE-SE ao Setor de Licitações para providências imediatas.

4-CUMPRA^SE7dando ciênciar

São João dos-Patos/MA,;06 de dezembro de 2021

Thuany 0
Secretária Mun
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