
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS 

PARENTE-PI 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

soUcrrANTE: Secretaria Municipal de Administração. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 031/2021. 

SOLICITAÇÃO: Serviços de suporte e manutenção de domínio para o endereço do site 

marcosparente.pi.gov.br na Internet, de acordo com a proposta e documentos que 

integram o Processo Administrativo nº 031/2021. 

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO PERMANENENTE DE LICITAÇÃO 

I. A solicitação de serviços está devidamente motivada, o processo devidamente instruído _ 

com as razões da escolha do profissional a ser contratado pela administração. 

2. Os serviços a serem contratados são específicos e essenciais manter a atransparencia, 

eficiencia e legalidade das informações da administração geral deste municipio, através 

dos Serviços de suporte e manutenção de domínio para o endereço do site 

marcosparente.pi.gov.br na Internet, na observância das normas e princípios que norteiam 

a administração pública e o processo de contratação de bens e serviços, consoante exigido 

no Art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

3. Consta no processo administrativo a proposta de preços para execução dos serviços e o 

exame de sua compatibilidade realizada pelo Secretário Municipal de Administração. 

4. O Processo Administrativo está instruído com Dados Cadastrais da Empresa a ser 

contratada, onde estão registradas suas atuações anteriores e sua qualificação profissional. 

5. A Comissão Permanente de Licitação observou o cumprimento dos requisitos exigidos 

no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, posto que, ao nosso entendimento, foram cumpridos os 

requisitos da motivação, razão da escolha, singularidade dos serviços e a notória 

especialidade do profissional na área para o qual está sendo contratado, sendo inclusive, 

essa característica já conhecida por essa Comissão, em face de seu desempenho anterior 

junto aos processos conduzidos junto a outros municípios, não havendo até a presente 

data, nenhuma mácula ou orientação que pudesse comprometer a sua capacidade técnica. 

Por todas essas razões, identificamos a presença dos requisitos exigidos no Art. 26 da Lei 

nº 8.666/93, ao tempo em que enviamos o inteiro teor do processo ao Ilmo. Sr. Allan 

Benvindo Rodrigues, autoridade competente para ratificar ou não, a contratação da Pessoa 

Jurídica AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO 

PIAUI-ATI para prestação de seus serviços ao Município de Marcos Parente-PI. 
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Marcos Parente-PI, 25 de janeiro de 2021. 
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llaimnndo Nonato da Conceição Ferreira 

Membro da CPL 
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Willy Vieira de Meneses 

Membro da CPL 
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