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RETATóRIO

Vem oo exome deste Procurodor Jurídico Municipol, o presente

processo odminislrotivo, referenle oo Processo Licitolório no modolidode Iomodo
de preço n" oo8/2019 - IP, que trolo do controloÇõo de empreso especiolizodo
em enóenhorio civil poro conlinuoçôo do consiruçõo de umo quodro coberlo
com vãsliório no Escolo Morio ledo Gomes Borbolho no Distrito do Crepurizõo -
Município de ltoitubo - PA, conforme o constonle no Solicitoçõo de Despeso

onexo oos oulos.

O Procedimento licitolório, obieto deste Porecer, foi iniciodo com

o oberturo de processo odministrolivo, devidomenle outuodo, prolocolodo e

numerodo, conÍendo o indicoçõo preciso de seu objeto e demois requisilos

perlinentes à modolidode pretendido.

De lol sorte, foro junlodo Edilol em todos seus 'termos e onexos' e

demois documentos inskuídos.

A Tomodo de Preço obedeceu oos ditomes legois' sendo

observodos os exigêncios conlidos no Lei no 8.66ó193, no loconÍe o modolidode e

oo procedimenlo.

No entonto, constotou-se o desinteresse de licitonles em

poriicipor do processo, onde no locol, dolo e horório nõo ocudirom inleressodos,

o que inviobilizo o conkotoçôo.

Dionie dos motivos elucidodos, o prosseguimento

conlrotoçõotorno-seobslodo,emvirtudedodesinteressedelicitontes.

É o breve reloto.
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Preliminormenle, o momento mostro-se oportuno poro exome do
procedimeniodoTomododePreço.Verifico-sequeforomcumpridosos
iormolidodes legois, tendo sido comprovodo o devido publicidode do
procedimento, o existêncio de doloçõo orçomentorío, dentre outros. Reslondo,

porlonlo, obedecidos os pressupostos legois do Legisloçõo perlinente'

No enlonlo, dionte do impossibilidode do prosseguimento' os

membros do comissÔo resolverom por unonimidode decloror DESERIO o PÍocesso

LicitoÍório n" 008/2019 - Íomodo de Preço.

Por tudo exposto, monifeslomo-nos fovoróvel o decloroÇõo de

DESERTO do presenle Processo LiciÍotório, que trolo do conlrotoçôo de empreso

especiotizodo em engenhorio civil poro continuoçÔo do conslruçõo de umo

quodro coberto com vestiório no Escolo Morio ledo Gomes Borbolho, no Dislrito

do Crepurizôo - Município de ltoitubo - PA.

É o Porecer, S. M. J.

lloitubo - PA. 07 de moio de 2019
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