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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

PARECER CONCLUSIVO
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Ao Sr.O

Allan Lima da Silva
Presidente da CPL
Prefeitura Municipal
Nesta
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Processo Administrativo: 2909001 /2021
Carta Convite N° 003/2021
Modalidade: Carta Convlte
Objeto: Contrata€ao de pessoa juridica especiahzada na presta€ao de servi€os de promoeao e
organiza€ao de eventos para gestao das festividades em comemora€ao aos 27 anos de
emancipaqao polftica do Municipio de Mat6es do Norte/MA

I -RELATORIO:
Trata-se de parecer juridico final sohcitado pela Comissao Permanente de
Licitasao - CPL sobre Procedimento Licitat6rio na modahdade Carta Convite, que tern por
objeto a Contrata€ao de pessoa juridica especiahzada na prestaGao de servi€os de promo€ao e
organiza€ao de eventos para gestao das festividades em comemora€ao aos 27 anos de
emancipa9ao polftica do Municipio de Mat6es do Norte/MA.

i o breve relat6rio. Em seguida exara-se o opinativo.

11 -ANALISE TURIDICA:
0 exame deste Procurador se da nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, Lei
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financeira ou or€amentfria, considerando a delimitaGao legal de compet6ncia do cargo, com teor
elucidativo nao vinculativo da Autoridade Competente.
Sub]inhe-se que a presente apreciasao restringe-se ao atendimento das
exigencias legais do Processo Licitat6rio em tela.
Assim, einbasada no aft. 38 da Lei n° 8.666/93, verifico que foi obedecida a
legisla€ao aplicavel, no que cabe anahsar, a fase externa foi concluida em conformidade com a
lealslaGao, sem qualquer interposi€ao de recurso ate o presente momento, estando apta a
homologa€ao, ap6s a devida enumera€ao dos documentos constantes nos autos.

Ill - CONCLUSAO:
Do exposto, restrita aos aspectos juridicos formais, tendo em vista a
confofhidade da Carta Convite com a Lei que a rege, OPINO pela Homologagao da presente
Carta Convite.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
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Salvo melhor juizo, E o parecer.

Mat6es do Norte -MA, 26 de outubro de 2021.
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