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PREFEITI'RÁ MUNICIPÀL DE ALTO AIECRE DO PIÀDARÉ

Ne do processo 79O/2027

Requerênte sêcretaria Municipal de Educaçâo

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área juridica ê aontábil,
pÍocêsso dê contrateçâo de sêrviço por dispense de licitação, para análise quento à legãlidade
e veriícaçôes das demais foímalidades, bem como no que tanSê e âtuãção da comissão de

licitação, na execução das atribuiçôes e atos realilados pele referida comissão.

Visô o presente dôr cumprimento às atribuições estabelecidas nos artigos 31e 74

da Constituiçâo Federal e demais normâis que regulám as atribuições do sistema de controlê
interno, refeíentês eo exercÍcio de controlê prévio e aoncomitantes dos atos de gestão.

Írata-se de solicitação formulada pela Secrêtaíia Municipal de Educação. visando
o Rêgistro de Preços para aquisição de mobiliáÍio e eletrodoméstico com a finalidadê de

.tender as necêssidades da secíetaÍia Municipal de Educação de Municipio de Alto Alegre do
Pindaré - MA, conforme especificaçôes constantes no processo, no qualteve como empresas

vêncedoras, F. o. DE CERqUEIRA - CNPJ ne 0&56&55210@748' J MARINHO CORDEIRO

EIRELI - CNPI .12 78.4Ú7.447108[145 ê 82G COMERCIO DE Pf,ODUTOS E EQUIPAM€NTOS

tlMÍÍADA - CNPJ nc 38.179.851/m01-16.

O processo veio instruido com oÍicio de solicitação para deflagração da despesa,

Projeto Bá5ico, despaaho do Prefeito Municipal dando os devidos encaminhamentos,

dêspacho do sêtôr de pesquisa de mercado, informaçôes sobre a dotação orçamentária,

despacho da CPI- parecer jurídico e aviso de intenção da adesão.

Portanto, diante da instíuçâo processual, ê êxclusivamente em relação a sua

formalidôde, não foi detectadã irregularidade que impeça a continuidadê do mesmo, Íazão

pêla qual declaremos sua conformidâdê de acordo com o disposto na Lei n!. 8.666/93.

Recomendamos, contudo, que antes da realização do contrato e empenho que

seiam veíiÍlcadas todas ôs certidões dê reSularadadê fiscal e trabalhista apresentadâs no

procêsso de dispensa pela empresa contratedã, cuia vigência contemple â datã da assinâtura

do contrato/empenho.

Ressalvamos que todos os despechos e pareceres técnicos acostãdos no processo

são de única e êxclusivâ responsabilidade dos respectivos setoÍes e seus signatários.

Sem mais formâlidades, mânifêstamo_nos pêlo pro§seguimento do certame.

É o parecer.

AItoAlêgre do Pindâré/MA,27 de agosto de 2021
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