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Rubrica;

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO - MA 
Rua Lucas Candeira. N° 100, Jardins, CEP: 65.540-000 

CNPJ : 07.376.031/0001-90

Assunto: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de móveis para a Câmara 
Municipal de Santa Quitéria do Maranhão- MA.

PARECER JURÍDICO

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatório Geral, Pontos 
Relevantes do Relatório, Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

Relatório

Trata-se de processo administrativo desencadeado por Ofício da Tesouraria Municipal da 
Câmara informando da necessidade Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de móveis para a Câmara Municipal de Santa Quitéria do Maranhão- MA.

Após instrução da fase interna de licitação, verificação orçamentária, Termo de

Referência e instrumento convocatório, por fim, os autos foram encaminhados pela CPL à

Procuradoria para análise da referida carta-convite.

Em síntese, é o relatório.
Análise da demanda

As compras e contratação a serem realizadas pela Administração Pública devem ser

revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados a fim de atender o devido

destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicação. Sem embargo, a Câmara

Municipal optou pelo procedimento licitatório na modalidade convite.

O Convite, segundo estabelece o art. 20, §2°, inciso IV da Lei n.° 8.666/93, é;

a modalidade de licitação mais simples, destinada às contratações de 
pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três 
interessados do ramos, registrados ou não, para que apresentem suas 
propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis.

Aduz ainda o art. 23 da Lei já citada;

Art. 23. - As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 
do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da contratação:
[•■■].
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior 
a) convite - até R$80.000,00 (oitenta mi! reais);












