
,0,.r^-

PrsÍêilurâ Íúu nicip.l
Áv. Joâo XXlll, S/d

C IPJ ."
dr Arto A,.gr€ do Pind.rá - IrA
. c.ítro, cEP ô' 55-398.000,

01. ô 12,832/00 o 1.21

Ne do orocesso 079/2021
Requerente Secretaria MuniciDâl de Obms e Llrbanismo

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurÍdica e contábil, processo
licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demâis formalidades, bem como no
que tânge a atuação da comissão de licitação, na execuçâo das atribuições e atos realizados pela
referida comissão1.

Pois bem.

Trata-se de solicitâção formulada pela Secretariâ Municipal de Obras ê Urbanismo, visando
a Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técntcos de Engenharia para
recuperaçâo e manutenção de estradas ücinais em diversos povoados no MunlcÍpio de Alto
Alegre do Pi[daré/ttÁ, oriunda do Processo Administrativo n. 079 /2021-pMAÁp e RDC
Eletrônico na 001/2021, nos termos da Lei nq 72.462, de 0404108/11 e da Lei Federàl nq 8.666,
de 21/06/93, confotme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos,
em nomê da pessoa jurÍdica CONSTRUTORA COSTA R LTDA - EPP, inscrita no CNpl sob o ne
11.7 49.A0A /0001-92.

O processo veio inskuído com oficio de solicitação, tabela dos quantitativos, informações
sobre a dotação orçamentária, despacho da CPL que juntou minuta do edital, certidôes
atualizadas, além do Parecer Jurídico que ratificou a Iegalidade da instrução do processo_

Portánto, diente da instrução processuâ1, e exclusivamente em relação a sua formelidade,
não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razâo pela qual
declaramos sua conformidade de âcordo com o disposto na Lei Federel ne. 8.666/93.

Ressalvamos que todos os despâchos e pareceres técnicos acostados no processo são de
única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais
formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o paíecer. Salvo melhor iuízo.

Alto Alegre do Pindaré /MA,02 de l];]nho d,e 2021.
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