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REPÚ8LICA FFDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

| - Sínlese dos Íolos

O pregoeiro'. do Prefeituro Municípol de ltoitu.bo

encominhou o este Procurodor .Jurídico os oulos do prócesso licitotório
reÍerente oo PREGÃO ELETRÔNICO n" 02512020, tipo menor preço, por

iiem, poro o oquisiçôo de umo motonivelodoro decorrenle do Convênio
n" 05ó12020 - SETRAN.

Ocorre que, no doto morcodo poro início do certome,
comporecerom duos empresos, os quois forom credenciodos, todovio,
suos propostos Íorom desclossiÍicodos por nôo otenderem os exigêncios
do editol e onexo I do Termo de referêncio, conforme consto no oto do
cerÍome, reslondo frocossodo o iicitoçôo.

ll - Mérito

lniciolmente cumpre mencionor que se troto de processo

licitotorio jo iniciodo, tendo sido reolizodo o fose de credenciomento do
certome. Ocorre que, comporecerom duos empresos, os quois forom
credenciodos, todovio, suos propostos forom desclossificodos por nõo
otenderem às exigêncios do editol, conforme consio no oto do certome.

lndubitóvel. portonto, que se troto de licitoçôo
frocossodo, o quol possui os mesmos efeitos de umo licitoçôo onulodo.
Oportuno ressoltor que, licitoçõo frocossodo é quondo em que pese
oporeçom interessodos, mos nenhum é selecionodo, em decorrêncio de
inobilitoçõo ou desclossificoçõo dos proposÍos. No coso em comenlo,
duos empresos tiverom suos propostos desclossiÍicodos.

lll - Conclusôo:

Por todo o exposto, esclorecendo que ,,o porecer jurídic
iem coróter meromente opinciivo, nõo vinculondo o Administroçôo ou

PARECER JURíDICO

PROCESSO IICITATORIO N': 02512020 - PÉ

PROCESSO ADMINISTRAIIVO No: 076/2020

OBJETO: AAUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA DECORRENTE DE

CONVÊNIO N" 05ó/2020 - SETRAN

ASSUNTO: PROCESSO FRACASSADO

os porticulores ô suo molivoÇoo ou conclusões" bem como restrito oos
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osoectos jurídico-formo'i;'"';;i;- il"t*"d?l^' Jurídiio opino

necessidode oe onuroçJà' ao"iíozstzozo por ter sido Írocossodo'

pelo

hierorquico.

É o porecer, solvo melhor entendimento de supenor
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