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FSI'ADO DO PIAUÍ 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 

Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 - Cenuo, Carid•de do Pi8Ul. 
CNPJ 0l.612,575/0001-28- CEP: 6'590-000 

Fone/Fax: (89) 3464--0125 

JUSTIFICATIVA PARA O PREGÃO PRESENCIAL 
Pregão Presencial nº. 01612021 

Processo Administrativo nº 038/2021 
REG~NCIA LEGAL: Esta lk:itação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis 
Federais n• 10.520/02, Lei n• 8.666/93 e Decreto nº 9.412/18, no que for pertinente. 

Em atendimento ao ENCAMINHAMENTO e AUTORIZAÇÃO do gestor municipal , o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio dará inicio às formalidades legais para abertura de 
procedimento licitat6rio, na modalidade Pregão Presencial, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA COM PESSOAL TREINADO PARA OPERAR PROGRAMAS/SISTEMAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, ESTIMATIVA 
PARA2021 . 

Primeiramente, convém justif1Car a inviabilidade da utilização do pregão na forma 
eletrônica, em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, LEI Nº 14.133, DE 1• DE 
ABRIL DE 2021 . Muito embora o eletrônico seja a regra, a Prefeitura Municipal de CARIDADE 
DO PIAUÍ - PI , necessita de celeridade para proceder às contra1aç6es necessárías para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal e suas Secretarias. 

Por conta do manuseio dos sistemas operacionais do Pregão Eletrônico, a realização 
de tal modalidade pode implicar em um maior lapso temporal do que a modalidade 
presencial, de modo à administração necessita adquirir os produtos e serviços 
indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades. 

Além disso, como o Pregão Eletrônico é modalidade que està sendo implantadas nos 
municípios de pequeno porte, as empresas regionais/locais necessitam também se adequar, 
de forma que a realização presencial implíca numa maior possibilidade de participação e 
concorrência por partes delas, como forma de desenvolver e fomentar o local . 

Pelas razões trazidas, como não existe ou1ra opçao mais vantajosa e célere senão a 
escolha do Pregão Presencial, razão pela qual resta justificada o uso da modalidade. 

Caridade do Piaui (PI), 04 de MAIO de 2021 . 
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FSTADO DO PIAU1 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 

Rua Jose Antônio LQpes, nº 127 - Centro, Caridade do Piauí. 
CNPJ: 01.612.575/0001-28 - CEP: 64590-000 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 

JUSTIFICATIVA PARA O PREGÃO PRESENCIAL 
Pregão Presencial nº. 01612021 

Processo Administrativo nº 038/2021 
REG~NCIA LEGAL: Esta licitação obedecerá, integralmente. as disposições das Leis 
Federais nº 10.520/02, Lei nº B.666/93 e Decreto nº 9.412/16, no que for pertinente. 

Em atendimento ao ENCAMINHAMENTO e AUTORIZAÇÃO do gestor municipal , o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio dará inlcio às formalidades legais para abertura de 
procedimento licitat6rio, na modalidade Pregão Presencial, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO 
MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, ESTIMATIVA PARA 2021. 

Primeiramente, convém justificar a inviabilidade da utilização do pregão na forma 
eletrônica, em atendimen10 ao§ 2º do Art. 1.' do Decreto 5.504/05, LEI Nº 14.133, DE 1• DE 
ABRIL DE 2021 . Muno embora o eletrônico seja a regra, a Prefettura Municipal de CARIDADE 
DO PIAUÍ - PI , necesstta de celeridade para proceder às contratações necessárias para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal e suas Secretarias. 

Por conta do manuseio dos sistemas operacionais do Pregão Eletrónico, a realização 
de tal modalidade pode implicar em um maior lapso temporal do que a modalidade 
presencial. de modo à administração necesstta adquirir os produtos e serviços 
indispensàveis para o desenvolvimento de suas atividades. 

Além disso, como o Pregão Eletrônico é modalidade que está sendo implantadas nos 
municípios de pequeno porte, as empresas regionais/locais necessitam também se adequar, 
de forma que a realização presencial implica numa maior possibilidade de participação e 
concorrência por partes delas, como forma de desenvolver e fomentar o local. 

Pelas razões trazidas. como não existe outra opção mais vantajosa e célere senão a 
escolha do Pregão Presencial, razão pela qual resta justificada o uso da modalidade. 

é&ridade do Piauí (PI), 04 de MAIO de 2021 . 
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FSf ADO DO PIAUÍ 
Prefeilllra Municipal de Caridade Do Piam 

Rua Jose Antônio 1.-0pes, n' 127 - Centro, Caridade do Piaul. 
CNPJ: Ol.612.575/0001-28 -CEP: 64590-000 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº, 017/2021 

Processo Administrativo nº 039/2021 
REG~NCIA LEGAL: Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis 
Federais nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412118, no que for pertinente. 

INTERESSADO: Município de Caridade do Piaui (PI). 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PESSOAL TREINADO PARA OPERAR 
PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE 
DO PIAUI-PI, ESTIMATIVA PARA 2021 . 
VALOR ESTIMATIVO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
REGIMEDE EXECUÇÃO: Menor Preço, Julgamento POR ITEM. 
FONTE DE RECURSO: Orçamento Geral do Município/FPM/ISS/FMS/FUS/Outros. 
Data, horérlo e local para credenciamento, recebimento das propostas, documentos 
relativos à habilitação e inicio da abertura dos envelopes: 17 de MAIO de 2021 , às 
10h00min. ENDEREÇO: Em frente à Prefeitura, a Rua José Antônio Lopes, nº 127, Centro, 
CEP: 64.590-000, Caridade do Piaui-PI. E-mail: cplcaridadedopiaui@gmail.com. Maiores 
informações poderão ser adquiridas junto ao Pregoeiro, no endereço acima citado, em dias 
úteis de segunda à sexta, de 08h00min as 12h00min. 

Carida~e do Piauí (PI), P4 de maio de 2021 j 
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FSTADO DO PIAUÍ 
Prefeitnra Municipal de Caridade Do Piauí 

Rua Jose Antônio Lopes, n• 127 - Centro. Caridade do Piauí. 
CNPJ: 0l.612.575/0001-28 • CEP: 64590--000 

fondl'•x: (89) 3464-0125 

JUSTIFICATIVA PARA O PREGÃO PRESENCIAL 
Pregllo Presencial nº. 01712021 

Processo Administrativo nº 039/2021 
REGl!NCIA LEGAL: Este licitação obedecerá. integralmente, as disposições das Leis 
Federais nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/1 8, no que for pertinente. 

Em atendimento ao ENCAMINHAMENTO e AUTORIZAÇÃO do gestor municipal, o 
Pregoeiro e Equipe de Apolo dará Inicio ás formalidades legais para abenura de 
procedimento licltatório, na modalidade Pregão Presencial, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA COM PESSOAL TREINADO PARA OPERAR PROGRAMAS/SISTEMAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI , ESTIMATIVA 
PARA2021. 

Primeiramente, convém justificar a inviabilidade da utilização do pregão na forma 
eletrônica, em atendimento ao§ 2• do Art. 1 ." do Decreto 5.504/05, LEI Nº 14.133, DE 1• DE 
ABRIL DE 2021. Multo embora o eletrônico seja a regra, a Prefeitura Municipal de CARIDADE 
DO PIAUI - PI, necessita de celeridade para proceder às conlratações necessárias para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal e suas Secretarias. 

Por conta do manuseio dos sistemas operacionais do Pregão Eletrônico, a realizaçao 
de tal modalidade pode implicar em um maior lapso temporal do que a modalidade 
presencial, de modo à admlnistraçao necessita adquirir os produtos e serviços 
indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades. 

Além disso, como o Pregão Eletrônico é modalidade que esté sendo implantadas nos 
municfpios de pequeno porte. as empresas regionais/locais necessitam também se adequar, 
de forma que a realização presencial Implica numa maior possibilidade de panicipação e 
concorrência por partes delas, como forma de desenvolver e fomentar o local. 

Pelas razões trazidas, como não existe outra opção mais vantajosa e célere senão a 
escolha do Pregão Presencial , razão pela qual resta justificada o uso da modalidade. 

Caridade do Piauí (PI) , 04 de MAIO de 2021. 


