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PARECER JURÍDICO 

 
Processo Adm. Nº 3.551/2020 

Procedimento de licitação nº 005/2020 
Modalidade: Carta Convite.   
  

Abrigam os presentes autos a Carta Convite nº 005/2020, 
cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços da 
Perfuração e execução de 02(dois) poços Tubulares profundos no 

município de Jacareacanga /Pá. 
 

No dia 25 de junho de 2020, às 09:00 horas, conforme 
designação der realização da Carta Convite nº 005/2020, cujo objeto é 
Contratação de empresa para prestação de serviços da Perfuração e 

execução de 02(dois) poços Tubulares profundos no município de 
Jacareacanga /Pá, com seleção de proposta mais vantajosa, com base 
na ata aos autos participaram as empresas: MAGEPLAN SERVICE E 

LOGS EIRELI;  C H S SOARES EIRELLI e HIDRO VILHENA POÇOS 
ARTESIANOS LTDA – segundo ata melhor proposta foi ofertada pela 

empresa HIDRO VILHENA POÇOS ARTESIANOS LTDA ( vencedora. 
 
Com observância da Carta Convite nº 005/2020 em tela 

seguiu com abertura dos envelopes onde todos são declarados 
habilitados. Em seguida realiza-se abertura das propostas onde a 

empresa HIDRO VILHENA POÇOS ARTESIANOS LTDA apresentou a 
melhor proposta conforme buscado pelo certame. 
 

Após os procedimentos legais e analise de documentos e 
propostas o Presidente da Comissão declarou vencedora do certame: 
HIDRO VILHENA POÇOS ARTESIANOS LTDA - valor de R$ 

299.713,53(Duzentos e noventa e nove mil, setecentos e treze reais e 
cinquenta e três centavos). Lembrando ainda que o preço apresentado 

dispõe conforme praticado no mercado e dentro da previsão de 
orçamento, em seguida a Comissão encaminhou o processo a fim de 
que fosse homologado e adjudicado. 

 
CONCLUSÃO 

 
A Assessoria Jurídica emite Parecer favorável em todo o 

trâmite do Processo da Carta Convite nº 005/2020, tendo em vista que 

foram observados todos os procedimentos de regularidade e a legalidade 
de todos os atos praticados pela Comissão no procedimento, 
abrangendo desde o Ato convocatório até o Julgamento da melhor 
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proposta, seguida de Adjudicação e Homologação, preenchendo assim 
os requisitos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
É o parecer. 

 
Jacareacanga em 29 de junho de 2020 

 

 
 

FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA SANTOS 

OAB / PA N° 7789 
Assessoria Jurídica 
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