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Veio a conhecimento desta consultoria técn;ca na áreâ jurÍdica e contálril, processo liciEtório,
parâ análise quanto à legalidâde e verificações das demais formalidades, bem como no que lange a
atuação dâ comissâo de licitação, na execução dasaEibuiçôes e atos realizados pela referidJcomisáor.

Pois b€m.

Trata'se de solicitação formulada pela SecÍetaria Muíicipal dc Educeção, Esporte e Lazer,
visando â Conb'atâÉo de empresa parã prestação de serviços de platáforma educacional de
inteligência ârtificial com o objetivo de diagnosticar lâcunas de aprendizagem nas discipiinas
estudadas por alunos da educaçâo básica a pârtir da análise dê dados cotnitivos, psjcoméüicos,
comportâmênEis e pedagógicos, oriunda do Procêsso AdminisEativo n". 069/2022-pMAAp e pretâo
Eletrônico n0. 0ll/2O22/CPL/PtlAAP, nos termos da Lei Federel 0.666/93, confoüne ainda,
especiâcâçôes constantes da documentâção colacionada aos autos, em nome da pessoa jurÍdica A.
R.ABINOVICI SOLUCOES mUCÁCIONAIS EIRXX,J, inscrita CNPI ne 31.33 2.47 IOOOI-33.

O processo veio insEuÍdo com oficio de solicitaçâo, tabela dos quantitativos, infoÍmações sobre
a doEÉo orFmenúria, despacho da CPL que ,untou minuta do editâI, elém do parecer rurídlco que
ratificou a lêgalidade de insfuÉo do processo.

Portento, diante da instruÉo processuâ], ê exclusivamente em relação â sua formalidade, não foi
detectâda irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, raáo pela qual declaramos sua
conformidade de acordo com o disposto na Lêi Federal ne. 8.666/93.

Ressalv3mos que todos os despachos e pareceres técnlcos 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 parecer. Salvo melhorjuízo.

Na do processo 068/2O2?
Requerente Secretaria Municipalde Educaçâo, Esporte e Lazea

Alto Alege do Pindaré/MA,11 deAbril de 2022.
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mmes qúé rágulam as atitruiçõê§ do Sbaêmá dê Contolê lnlemo, eíerent.3 áo ex!Íclcao dê conrob pÍévio ê conconilaÍrt!§
dos .ios de g§Eo do erêícrcio d,ê 2022.


