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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ÉSTADO DO PARA

PrefeiÍuro MuniciPol de ltoilubc

vierom os ouÍos, referentes oo Pregõo EletrÔnicc, do tipo menor

preÇoporITEM,poroonÓliseeemissõodeporecerjurídicofinolquontooos
otci proticodos pelo Sr. Pregoeiro, e currrprimento dos ditomes legois'

DA ANÁTISE TÁflCA

minutos do
procurodorio

A fose interno do processo licitotório.' em questôo, bem como os

editol e de controto foro onolisodo onteriormente pelo

Desio formo, iniciondo-se o onólise do fose externo do pregõo' o

convocoçõo dos inleressodoJ se .Jeu por meio de oviso tempestivomenÍe
publicodó no Diorio Oficiol do UniÕo, Diório Oficiol dos Municípios do Esiodo

do Poro FAMEP do quol consiou o obieto do liciioçÕo, bem como o

indicoçoo oo locol dio e horórios em que foi fronqueodo o ocesso à integro

do editol.

Os interessodos forom convocodos com o divulgoçõo do Editol'

tendo esle cumpridc seus reqr-risitos, corn píozo nôo inferior o 08 {oito) dios

uteis poro os interessodos prepororem e opresentorem suos propostos'

Foi registrodo pedido de inrpugnoçõo oo Editol'

No dio e horo previomente morcodos ocorreu o certome' conforme

oto de sessõo pÚblico e com openos umo proposlo que estovo em desocordo

com os especiiicoções conlidos no Termo de Referêncio do Ediiol'

No doto de l8/l 1l2O2O, opos o decurso do prozo recursol o sessÕ

foi finolizodo e o processo foi declorodo frccossodo'

Apos vierom os outos poro onólise finol-

Drco/2020/DrcoMPARECER JUR

Ntco N" - 035/2O2O - ?EPREGÃO EI.ETR

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 09212020.

AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PA

ITAITUBA, DECORRENTE DO CONVÊNIO N" 058/2020 _ SETRAN.

O MUNICíPIO DERAOBJETO -

ASSUNTO. PARECER FINAL.

É o relotoric.
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REPÚlBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lioitubo

o

DA FUNDAMENTAçÃO LEGAT

Iniciolmente,cumpredestocorquecompeteoessopÍocurodorio.
único e exclusivoment", piJtiát .óntuliorio, sendo este porecer meromente

opinotivo, sob o prismo e'tiitámente jurÍdico' nõo Ihê cobendo odeniror em

ospeclos ÍeloÍivos o .on""ÃieÀàiã ã oporiunidode do prótico dos otos

odministrotjvos, qu" .stoo iJi"*oàãt o esfero discricionório do odministrodor

público legolmente competente' tompouco exomlnor quesiões de noturezo

eminentemente técnico,-oJÀiÁirir"tiuo e/ou finonceiro. solvo hipóteses

Íerotológicos.
T

Nocosoemtelo,oonólisedopêsenteporecerérestritoo.os
ooromentos determinodos- pL'ã t"l n" 10 520/02 e pelo Decreto no 10'024119;'

ffi ";;il"t.; ,,üilÉI; 
-ãá Lei no 8'óô6te3' bem como peros

especificidode, d"corente*s" Oã-ftl 
-cotplemenlor n' 12312ú6 olterodo

ocsteriormenie pelos Leis óámptementores n" 147l?014 e n' 155/201ó'

No que tonge oo cumprimentc do disposto no ortigo 4o' inciso V''do

Lei n' lo.52ol2002 e do L.inüoiilçs foi respeitodo o prozo mínimo de 8 (oito)

dios ú1eis. Publicoções oit'oãili7âozo' contodos o portir 9" YlliTg^:Yt?-q:
ãr[,,ãàC" áã ááíoi oté ã reolizoçoo do sessÕo pÚblico' dio 1B/l 1 t2o2o' poÍo

onólise julgomento dos propostos'

Houve pedido de impugnoçÕo do presente 
' processo' " ? l''

Pregoeiro em reposto- negou' p"'ouimtnÍ9^ 
- 99 pedido' A outoridode

compelenÍe monteve o pr..õão irtiionico no 035/2020 em seu termo ori§inol'

Em onolise o oio presente oos ouios' verifico-se que o
procedimento tronscorreu com porticipoçÔo de openos umo empreso' e o

registro de suo proposto torn uofor' 
'niiótio 

foi concelodo pelo Pregoeiro por

ooresentor especificoçÕei'áit"]tntá' ào Termo de Referêncio do Editol'

àescumprinoo os itens ó.1'2, ó 1 5 e B'l'

Apos o concessõo do prozo recitrsol' no dio lB de novembro de

2020, o Sr. Pregoeiro Jãtúro' FRACASSADA o licitoçÔo devido o

ãesctossiticoçOo do proposio do iiciionte presente'

É necessório trozer à boilo o diÍerenço entre licitoçÕo deserto e

licltoÇÕo tà.ãrioào. r.ro filíoção deserto nõo hó licitontes, ninguém oferece

" 
.iÃi"iit-çõo envelopês torn ot documentos de hobilitoçÕo e com

proposio. Jó, no licitoçÕo iá"*táoà' ho liciiontes' que' nodo obstonte' sôo'

iodos eles, lnobiliiodos ou desclossilicodos'

Em ombos os situoçÕes o resuliodo é o mesmo poro

AdministroçÕo, isio é, elo noo 
"à'ntug" 

obler do licitoçõo o objetivo visodo



É o Porecer, solvo melhor jut

AIEMISTO H

PROCURA JU

OA /PA N" 9.9

ot 1167,-,

celebror o conlroto

o-PA, r9 de novembro de 2020'
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PFPÚBLICA FÉDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PreÍeituro MuniciPol de Itoitubo

selecionor oquele com quem irô

o

quol seio, o de
odministrotivo'

CONCLUSÃO

Por todo o exposto' sempre *'p:l::1i; fl?:Ji::":ffi3'"t:":
.onu"nentlà';,;g::X;:::'3$L';J:ib^::"1;:i::,.,*:[U:;-:
PÕrecer Fovorovel "* 

too,"À;i,;oãrlÃoot ol pto-lili.o6os 
pelo comissõo.nooroticodos, lo que forom o;il;;"; 

", "ro:.pi:|. umo vez que o unrco
ieouloridode e o legortoo"orà'ÀcÃsüoo 

g ,:],:çl, 
espectficoções conlroosoãcedimenio, tornonoo->vo' 

à.n"oãro.oroo lIi,,au", obier do licitoçoo oproposto do licitonte^?L'*.; 
";;àitol, 

sendo inr
no Termo de Ref erêncto

obieto Pretendido , ---^*an{a
Ressolte-se' no entonto' Oue o 9re1e1'te 

porecer é meromenie

opinotivo, cobendo " ^"1"il|ià 
óoiróetente o decisÕo finol'


		2020-12-11T14:43:37-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




