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DESPACHo

CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
PODER LEGISLATIVO

Avenida Dr. Anysio Chaves. 1001 _ CEp. 6g.030.290 - Sanrarém_pará

PREGÃO ELETRÔNICO OO3/202r-CMS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NOOO9/202 1-CMS.
OBJETO: CONTRATAÇÀO DE EMPRESE EiíECINT-IZADA PARA PRES'IAÇAO D[SERV]ÇOS DE LIMPEZA. CONSERVAÇÃO É UTCTiNiáAÇÃO DA CÂMARA MLI}IICIPAL DESANTAREM.PA

ene Liber
Diretora

Port. N" -DRH

Quanto a necessária diligência no que diz respeito aos questionanrentos le'antados pela
Empresa LG sERVIÇos PROFISSIONAIS LTDA, temos a informar que. quando da conÍêcção da
planilha de preços, a cotação de valores de mercado, por prÍLxe administrativa, não é acorrpanhada de
pesquisa em base de dados govemamentais, seja para consulta à Classificação Nacional cle Ativirlades
Econômicas (CNAE) ou mesmo ao quadro societário das empresas que ali constam.

A rigor, o referido exame é devidamente efetuado nos atos posteriores à deÍ)agr.ação do
procedimento licitatório (publicação do edital e atos seguintes), notadamente na fase de habilitaçâo dos
licitantes, ocasião em que se faz a análise criteriosa dos documentos hábeis a demonstrar a idoneidade
e a capacidade dos interessados em executar satisfatoriamente a contratação.

Ainda assim, em consideração parcial dos elementos demonstlados pera empresa, a
Administração da Casa entende por bem suspender o procedimento licitatório 003/2021 -CMS. a Ílm
de aprimoráJo, em melhor atendimento ao interesse público, isso será feito através de nova checagem
de valor de relerência com posterior dilulgação das novas informações apuradas.

Santarém/PA, 02 de nrarço dc 2021 .
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PRXGÃO BlrrnÔNrco 003/202 1 -CMS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NOOO9/202 1.CMS.

9I_J,PI9' coNrRArAÇÃo DE EMPRESA ESPECTALTZADA pArLA eResr.,rçÀo oe
lElyrÇojr DE LTMPEZA, cONsEnvaçÃo E HrGrENrzAçÃo oa CÂMARA n,ÍúNrcrp.rl op
SANTAREM-PA

O Presidente da Câmara Municipal de Santaróm no uso de suas
RESOLVE SUSPENDER o Pregão Etetrônico n, 003/2021_CMS.

atribuições lcgais,

CONSIDERANDO que a AUTOTUTELA se caracteriza pela iniciativa de açâo atribuída aos próprios
órgãos administrativos, sempre que for necessário rever determinado ato ou óonduta:
CONSIDERANDO que a Administração poderá fazê-lo, usando sua autoexecutotiedacle. benr conro
do princípio da discricionariedade, sem depender necessariamente de que alguénr o solicite:
CONSIDERANDO que a Administração Pública não deve omitir-se diantc das hiporéticas
irregularidades e ou vícios, que colocam em dúvida a seriedade de um processo acimir.risrr.atir o e do
próprio Poder Público;
CONSIDERANDO que a Administração Pública não deve ferir os princípios cor.rstitucionais da
Moralidade, Impessoalidade e Legalidade, os quais necessitam ser sempre observadosl
CONSIDERANDO que a Administração Pública se sujeita aos princípios constitr.rcionais da isor.ronria
e da impessoalidade, devendo primar pela lisura, transparência e moralidade do cenanre. ainda que
entenda ter cumprido os requisitos básicos e necessários deste certame, uma vez que nerúunt ato dos
órgãos de fiscalização e controle foi emitido desabonando as ações desta câmara Municipal;
CONSIDERANDO que esta administração da Câmara Municipal sempre tem pautado suas decisões
pela prevalência do interesse público e coletivo e pelo Princípio da Segurança .Iurídica;
CONSIDERANDO o Pedido de Esclarecimento feito pela Empresa LG SERVIÇOS
PROFTSSTONAIS LTDA, CNPJ 08.672.843/000r-46.
CONSIDERANDO a necessidade de realizar nova pesquisa de preços para checagem de valor de
referência em acordo com despacho da Direção desta Câmara Municipal de Santarént e Ternto de
Diligência 00112021.
CONSIDERANDO a necessidade de reformar o Edital fundamentado nas novâs inÍbrnraçôes que
serão provenientes desta nova pesquisa de preços.

Publique-se e dê ciência aos interessados

San

unlorRonan
President C

I Libe
e SanÍarént

A, 02 de niarço de 2021

Justificativa da Suspensão
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