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Na do Drocesso 081/2022
Secretariâ MuniciDal de Educâcão, EsDorte e Lâzer

Veio a conhecimento destâ consultoriâ técnica oa áreâ lurídica e contábil, processo licitatório,
pâra análise quanto à legalidade e verificações das demâis formalidades, bem como no que tange a

atuação dâ comissão de licitação, na execução das atribuiçôes e atos realizâdos pelâ referida comissãor.

Pois bem.

Trata-se de solicitâção fomulada pela Secretariâ Municipâl de Educação, Esporte e Lazer,
visando a Contrâtaçáo de Empresa pâra fomecimento de livros didáticos com â Íinâlidâde de âtender
as necessidades do Município de Alto Alegre do pindaré - MA, oriunda do P.ocesso Administrativo n'.
081/2022-PMAAP e Pregão Eletrônico lJ,a. O13/2022/CPL/PMAAP, nos termos da Lei Federal
8.666/93, conforme aindâ, especificações constantes da documentação colacionada aos âutos, em
nome da pessoajurídica SAO LUIS DTSTRIBUIDORÁ DE LMOS LTDA, CNPI na 41.490.75610001"43.

O processo veio instÍuido com oficio de solicitaçào, tabela dos quantitativos, informações sobre
â dotaÉo orçamentâria, despacho da CPL que iuntou minuta do edjtal, além do Parecer Jurídico que

ratificou a legalidade dâ instruÉo do processo.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relaçâo a sua formalidade, não foi
detectada irregularidade que impeçâ a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua

conformidade de âcordo com o disposto na Lei Federal nq. 8.666/93.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e

exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signaúrios. Sem mais formalidades,
manifestamo-nos pelo prosseguimento do celtame.

É o parecer. Sâlvo melhor iuízo.

Pindaré/MA,01 de Abril de 2022.
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às âkibuiçaEs êslabêlecidás nos ãrtigôs 31 ê 74 dâ Consüuiç3o Federâl de 1984 e demãis

mrmas q@ regu!âm âs átÍibuçôês do Siíema de Conlóle lnterrc, EreÍentês ao exercjcio de dntÍole prévio e @ncomitanres

dos âlos de lestão do exercicio de 2022.


