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PARECER JURíDICO 20I8 - PMITB

PROCESSO N": 00 I /201 8 - TP

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNIO: CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIAL.IZADA ?t ElGtIIoll
ôivri eARA coNSTRUÇÃo DA uNIDADE BAslcA DE sAUDE DA

COMUNIDADE AGUA BRANCA.

EMENTA: Processo declorod o Deserto. Bose Legol: Lei no 8.666193.
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RETATóRIO

vem oo exome deste Procurodor Jurídico Municipol' o

presenie pro..rro odministrotivo, referenle oo Processo Licitotorio no

modolidodeTomododePreçosn"00l/20l8.TP,quetrotodo
controtoçõo de empreso especiolizodo em engenhorio civil Poro

;;;;üil do unidode bÓsico de soÚde do comunidode de Aguo

Bronco, conforme o constonÍe no Solicitoçôo de Despeso onexo oos

outos.

A Tomodo de Preços obedeceu oos ditomes legois' sendo

observodos os exigêncios cántidos no Lei 8'6ó6193' no toconte Ô

modolidode e oo Procedimento'

No entonto, constotou-se o desinieresse de licitontes em

porticipor do processo, onde no locol' dolo e horório nõo ocudirom

interessodos, o que inviobilizo o controtoçôo'

Dionte dos moiivos elucidodos' o prosseguimento do

controtoçõo torno-se obsiodo, em viriude do desinteresse de licitontes'

MÉRITO

Preliminormenle, o momento mostro-se oportuno poro

exome do procedimenio de Tomodo de Preços' Verifico-se que forom

ãràôtloot os formolidodes legois, tendo sido comprovodo o devido

órÚii.iá.0" do procedimento, o existêncio de dotoçôo orçomentorio'

enlre outros. Resiondo, porlonio, obedecidos os pressuposios legois do

Legisloçõo Pertinenie.
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No entonto, dionte do impossibilidode do prosseguimento' o

membros do comissõo de licitoÇÕo, resolverom por unonimidode

decloror DESERIO o Processo Licitotorlo n' 001/2018 - Tomodo do Preços'

Por tudo exposto, monifestomo-nos fovorÓvel o decloroçõo
deDESERIOdopresenteProcessoLicitotorio,quelrolodecontrotoçôo
do 

-corÍrotoçõo 

de empreso especiolizodo em engenhorio civil poro

construçoo áo unidode bosico de soÚde do comunidode de Aguo

Bronco.

É o porecer, sub censuro.
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