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ESIADO DO MÁRAMIÀO
PRIFEITURA MUNICIPÀL DE ALTO ALEGiE DO PTNDARI

Veio a conhêcimento desta consultoria técnica na áreâ jurídica e contábil,
processo de contratação de serviço por dispensa de licitação, para análise quanto à legalidade

e verificâções das demais formalidades, bem como no que tange a atuação da comissão de

licitaçâo, na execução das atribuições e atos realizados pela refêrida comissâo.

Visâ o presente dar cumprimento às atribuições estabelêcidas nos artigos 31 e 74

da Constituição Federãl e demais normais que regulam a5 atribuiçóes do sistêma de controlê

interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitantes dos atos de Sestâo.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaíia Municipal de administraçâo,

visando a contratação de Oficina Mecánica para a prestação dos serviços de manutenção

{prêventiva e corretiva) e íeposição de peças dos veículos que compôem a frota dâ Prefeiture

Municipâl de Alto Alegíê do Pindaré/MA, conforme especiÍicâçõês constantês no processo, no

qual teve como empresas vencedoras, l. C. DA SILVA PEçAS ACESSORIOS - EPP - CNPI ne

07.210.585/0001-13 e C H M NUNES E CIA LTDA - CNPJ ni 24.1141.752lm1-56.

O p.ocesso veio instruído com oficio de solicitaçâo para deflagração da despesa,

Projeto Básaco, despacho do Prefeito Municipal dando os devidos encaminhamentos,

despacho do setor de pesquisa de mercado, informaçôes sobre a dotâção orçamêntária,

despacho da cPL, parêcerjuridico e aviso de intenção da adesão.

Portanto, diante da instíução proceasual, e exclusivamente em relaçâo a sua

formelidade, não foi detêctada irregularidadê que impeça a continuidade do mesmo, razão

pêle qual declaramos suâ conformidade de acordo com o disposto na Lei ns 8 666/93'

Rêcomendamos, contudo, quê antes da realirâção do contrato e êmpenho que

sêjam vêriÍlcâdas todâs âs cedidôes de regularidade flgcal e trabalhista apresentadâs no

processo de dispensa pela empresa contratada, cuja vi8ência contemplê a data da assinatura

do contrato/empenho.

Ressalvamos que todos os despachos e paíêceres técnicos acostados no processo

são de única e exclu5iva responsabilidade dos respectivos setorês e seus signatários'

sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseSuimento do certame

É o parecer-
Alto Alegre do Pindaré/MA,21de setembro de 2021'
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