
REPÚBLICA FE D E RATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
prefeiturà Municipal de ltâ it u ba

PARECER JURíDICO 20]8 . PMITB

PROCESSO N': 020/2018 - pp

INTERESSADO: SECRETARIAS, FUNDOS
EDUCAÇÃO E MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

DE SAÚDE, ASSISIÊNCIA SOC]AL,

ASSUNTO: AAUISIÇÃO DE COMBSTÍVEIS E DERIVADOS DE PEIROLEO

EMENTA: Processo declorodo DeserÍo. Bose Legol: Lei n" 8.66ó/93.

RELATORIO

Vem oo exome deste procurodor jurÍdico Municipoi, o
presenle processo odminislrolivo, referente oo processo Liciloiorio no
modolidode Tomodo de Preços n" A2Al2C)B - pp, que lroto do oquisiçôo
de combustÍveis e derivodos, conforme o constonte no soricitoçôo de
Despeso onexo oos ou1os.

O Pregõo Presenciol obedeceu oos ditomes legois. selio
observodos os exigêncios conridos nos Leis n" r0.s20l02 . {.660193, no
loconte o modolidode e oo procedimento.

No entonto, conslolou-se o desinleresse de licitontes en.rporlicipor do processo, onde no locol, doto e horório nÕo ocudironr
inieressodos, o que inviobllizo o controloçÕo.

Dionle dos motivos elucidodos, o prosseguimento doconlroloçõo lorno-se obstodo, em virrude do desinteresse áe ricrtonres

MÉRITO

Preliminormente, o momenlo moslro-se oportuno poro
exome do procedimento de pregõo presencior. verifico-se que fororrrcumpridos os formoridodes regois, tendo sido comprovodo o deviciopublicidode do procedimento, o existêncio de dotoçõo orçom.nto,t,enlre ouJros. Reslondo, porlonlo, obedecidos os pressuposlos legois cloLegisloçõo pertinenie.
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No enlonto, dlonte do impossibilidode do prossequimenlo, o
membros do comissõo de Pregõo, resolveronr por unoninriooce
decloror DE§ERro o Processo Licitolorio n'a2o/zolB - pregoo presenciol.

Por tudo exposto, monifestomo-nos fovoróvel o decloroçÕo
de DE§ERIO do presente processo Licilolorio, que troto de oquisiçÕo de
combustíveis e derivodos poro suprir os necessidodes dos secretor-icrs.
Fundos de soúde, Assislêncio Sociol. Educoçoo e À.4unicípio de rioiiubo.
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