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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Mu nicipal de ltaituba

A Comissào de julgamento solicita parecer sobre o
proceÇimento licitatório n' oos /2019 - DL, na modaridade chamada
Pública, cujo objeto é a aquisição de gêneros arimenticios da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao pNAE.

Ficou demonstradb que o procedimento da licitação foi
iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado,
protocolado e numerado e que o Edital da Chamada pública n.. O0S/2019
- DL preencheu os requisitos legais, segundo o que dispõe a Lei pedera_l n..
8.666193, eis que cumpriu sua Íinalidade, quai seja: o de dar publicidade

ao certame; identiÍ-rcar seu objeto, delimitando o universo das propostas;

circunscrever o universo dos proponentes; estabelecer os critérios para

análisb e avaliaçáo dos proponentes e propostas; regular os atos e termos

processuais do certame.

Observa-se que na fase de julgamento a Comissão de

Julgamento verificou a aceitabilidade ou não das phopostas apresentad SC

a seguir, estabeleceu a classificaçáo das ofertas, utilizando exclusivam

os critérios objetivos do edital
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PAREC JER D coI D RETOI DRIA E coMPRá'S
ESPROC SO cLI AIT TORIo CHAMADA PU LB CAI oo 5 o2 91

STRATTVESSOPROC MIAD IN o o99 o2 91

FAM PARA ATEND

BJo ETO UISI ED GAQ ENEROSçÃo IAL ENTIM Ic So DA A RIG cULTURALII AR E EMDO PREENDEDO FR AM I RLIAR U oRAL, IMENTO
PAO GRO NRAMA oACI NAL ED AALIMNET ESCO LAR.ÇÃo

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.
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Desta forma, restou que o ato de abertura das

propostas foi formal e público, pois o revestimento exteriorizador do ato

administrativo constitui requisito únculado e imprescindível à sua

perfeição, caso contrário o ato é nulo.

Ressalta-se que o preço apresentado nâs propostas

vencedoras estáo dentro do praticado no mercado, conforme Cotaçáo de

Preçod acostado aos autos, sendo, portanto, aconselháve1 a adjudicação e

homologaçáo do certame.

Assim comprovadp a regularidade do procedimento e

da conveniência da aquisição do objeto, este Procurador Jurídico Municipal

OPINA pela homologaçáo e adjudicaçáo do objeto da licitação, nos termos

do art. 43, inciso VI daLe\ 8.666193.
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É o parecer, S. M. J.
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