
Folhas n'.

Processo n:

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área iurídica e coniibil, processo

licitatório, para análise quanto à legâlidade e verificações das demais formalidades, bem como no
que tânge a atuação dâ comi$sâo de licitâção, na execução das atribuições e atos realizados pela
referida comissâo1.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pelas Secretarias Municipâis de Saúde e A.ssistência Social,

Trabalho e Cidadaniâ do Município de AIto Álegre do Pindaré., visando o Fornecimento, sob
demanda, de combustíveis Gasoline comum e óleo diesel S-10), para abastecimetrto da
ftota de veículos das Secretarias Municipal de Saúde e AssistêDcia Social, Trabalho e
Cldedanla do Munlcíplo de Álto Alegre do Pindaré, que di§potrha de pelo menos 1 (um)
posto de ebest cimetrto, com sede a pelo ao me[os 4okm de distância da sêde do
Mutriclplo, ê quê frlncio[e diariamente, 24h por dia, e que funcione diariamente, 24h por diâ,

oriunda do Processo Administrativo n'.387/2021'PMMP e Pregão Presencial SRP na 001/2022,
nos termos dâ Iêi Federâl 8.666/93, conforme ainda, especificações constantes da documentaçâo
colacionada âos autos, em nome da pessoa iurídica MACHÁDO IUNIOR E CIÁ LTDA - ME, CNPI

nq 09.350.567l0001-62.

O processo veio instruído com oficio de solicitaçâo, tâbela dos qua[titativos, informações
sobre a dotaçâo orçamentaria, despacho da CPL que iuntou minuta do edital, certidôes
atüalizadas, além do Parecer rurídico que ratificou a legalidade da instrução do processo

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade,

não foi detectada irregllaridâde que impeça a continuidade do mesmo, ràáo pela qual

declâramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Fede rul íe 8.666/93.

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

única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signaÉrios. Sem mais

formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. salvo melhorjuizo.

do Pindaré/MA,05 de abrilde 2022.
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Joao Ixlll, s/[. c.nlr.. CEP n'65,t98-000,
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contÍolador Gerâl

, Me o pre§êÍíê dâr cumprimênro ãs atrbuhõês *r.bêlecüas me àrtioo. 31 ê 7a da CoÉütuiÉo FêdêÉl .rê 1948 ê dêmaÉ

no-as i,e r"Srr". 
"" 

útúhôês do Sise;á do conirole lntem. Íêíeíe.ie§ âo êxêÍ.ício dê conlrob préúo e 6@míantê§
&6 atos d€ 9ê3rÁ0 do exêÍcloio d€ 2022.

N9 do Drocesso
Requerente Secretaria Municipal de Sâúde e Secretaria Municipal Assistência

Social. Trabalho e Cidadania do Mun ,ciDio de Alto Alesre do Pindaré.

347 / 2027


