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PARECER 

 
A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo,  devidamente 

protocolado, autuado e numerado, contendo o requerimento formulado pela Secretaria interessada, informando o 

objeto da pretensão e ainda a alteração de um prazo estipulado na cláusula IV, parágrafo 4º do contrato de 

prestação de serviços.  

Foi informado o recurso orçamentário, a previsão financeira para o custeio da despesa foi 

confirmada e depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a contratação foi autorizada pelo 

Prefeito.  

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações solicitou parecer jurídico quanto a 

possibilidade que o processo ocorresse através de Dispensa de Licitação. 

A procuradoria Jurídica do Município se manifestou pela possibilidade com fundamento no 

art.24, XXII da Lei nº.8666/03, haja vista tratar-se de fornecedor concessionário ou permissionário, onde não 

haveria alternativa para realização de faturamento, cobrança e arrecadação de iluminação pública,  consoante 

parecer incluso ao processo.  

Por todo o exposto, bem como pela acurada apreciação do presente, verifica-se que a  

contratação foi processada com estrita observância dos requisitos da Lei n° 8.666/93.  

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento 

realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e considerando ainda 

que nenhuma ilegalidade foi constatada na análise efetuada por esta Procuradoria, opinamos pela homologação 

do processo em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e 

conveniência.  

É o parecer.  

Óbidos/PA, 30 de Agosto de 2018. 
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Advogado - OAB/PA 13.028 

DECRETO n.º445/2009 
 
 
 


		2018-08-30T10:15:39-0300
	MARCIO LUIZ DE ANDRADE CARDOSO
	Eu sou o autor deste documento




