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PARECER JunÍoIco Ne 369/2018

De Lavra: Assessoria furídica / Licitações e Contratos

PROCESSO ns 550/2018

Tomada de Preço O07 /2OL8

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A

CONCLUSÃO DA REFORMA DA UBS CENTRO - CESP, CONCLUSÃO

DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO

CARApARú. TgMADA DE PREÇg 007 /20t8. MINUTA D0 EDITAL E

ANEXOS. RESSALVAS.

1. DA DESCRIçÂO FÁTICA

Trata-se o presente processo de pedido de análise da minuta do edital e anexos

referente à prerensa GoNTRATAÇÃ0 DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAR,/{ A

CONCLUSÃo DA REFoRMA DA UBS CENTRO - CESP, CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO NE

ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO CARAPARÚ'

A CpL autuou o procedimento, cuja modalidade licitatória selecionada fora a

Tomada de Preço,

Nos autos consta a Solicitação de tal contratação, apresentando as especificações

técnicas da estrada mediante os anexos do Ofício ne 784/LB-SEMOP em relação a reforma

e ampliação da UBS localizada no Distrito do Caraparú (Memorial descritivo, planilha

orçamentária referencial, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo, peças

gráficas; Ofício L91/18-SEMOP, contendo as mesmas informações, todavia, agora em

relação c conclusão da construção da reforma cla UBS Centro-CESP; e por fim, o Ofício ne

Lgo l78 - sEMOp, com os detalhes e solicitações relacionadas à construção da Academia

de Saúde do Distrito de Americano'

Nas três obras, há dotação orçamentária descrita nos autos do processo analisado'

É o breve relatório.

Página 1



<à\

sà,
w,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL OO PRRÁ

pRlÁcro MuNrcrPAL cAP. noÉ or cARVALHo
AssEssoRra ruRÍorcn

z.DleuÁltsn
No tocante à modalidade licitatória, esta Assessoria JurÍdica, com base nos ditames

da Lei 8.666/93 entende ser adequada ao objeto em que a Administração Pública

pretende contratar,

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da

modalidade Tomada de Preços para a contratação do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber:

Tomada de Preços é a licitação para contratos de valor inferior ao

estabelecido para a Concorrência, realizada entre interessados

previamente cadastrados, observada a necessária qualificação [art.

22 § Z\. A qualificação é a que constar do cadastro, por categoria,

tendo em vista a especializaçã,o, e por grupos, de acordo com a

capacidade técnica e financeira dos inscrito (art' 34 a 37)

(MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato Administrativo, 14

ed. São Paulo: Malheiros, 2006, P. 97).

Portanto, a modalidade Tomada de Preços poderá ser utilizada para a contratação

do objeto ora mencionado. 0 § Zs do art. 22, da Lei Federal ne. 8.666, de 27 de junho de

1993, assim preleciona:

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições

exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Por sua vez, o art.23, inciso I, alínea "b", assim preleciona:

Art. 23 (.,.) I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada
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1.500.000,00 [um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada

pela Lei ne,9.648, de 1998).

0 art, 38, § único da LeiFederal ne.8,666,deZtde junho de1993,assim preleciona:

Art. 38 (...) § único: As minutas de editais de licitação, bem como as

dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da

Administração. [Redação dada pela Lei nq. B'883, de 1'994).

portanto, mister ressaltar que o valor do objeto está de acordo com a previsão

legal, bem como a modalidade de licitação amolda-se as definições do objeto.

2.L.DAMINUTA DO EDITAL

No que tange à minuta do edital, verifica-se que houve

Analisando o edital, percebe-se que há falhas expressas na descrição do objeto'

É indispensável que seja retificada a grafia da descrição do objeto em todo o

edital, quer no objeto, quer na planilha do prazo, na planilha do valor máximo, no quadro

demonstrativo de agendamento de visita técnica, na identificação da dotação

orçamentária (alínea "b"), posto que há a expressão incorreta: "CONCUSÃO DA

CSNSTRUÇÃo DA CONSTRUÇÃo DA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE

AMERICANO".

Depois de tais retificações, esta Assessoria JurÍdica aprova a minuta do edital

apresentada pela CPL, tendo em vista que a mesma passará a preencher corretamente os

requisitos mínimos impostos pela Lei B'666/93'

?,,2, D A MINUTA DO CONTRATO

Analisando a minuta do contrato apresentado, esta Assessoria |urídica verificou

que a mesma não identifica o número do processo administrativo que deu origem a

Tomada de Preço ne 007 /2018, o que é recomendável, da mesma forma, é indispensável
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a correção do objeto do contrato, descrição da dotação orçamentária (item "b"J, como já

dito alhures em relação à minuta do edital e total revisão quanto às cláusulas necessárias

do mesmo, tendo em vista que a minuta apresentada tem mais relação com minuta de

edital do que de um contrato,

Feitas as considerações iniciais e análise de estilo, passo à conclusão.

3. CONCTUSÃO

Ex positis, com fulcro nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal Ne.

8.666/g3,esta Assessoria |urídica acusa estarem preenchidos os requisitos legais na

minuta do instrumento convocatório, bem como, do próprio contrato

administrativo a ser elaborado, apenas depois de feitas as retificações apontadas.

É este o parecer. S.M.l.

Santa Izabel do Pará, 12 de fulho de 2018.

FRANCISCO GERA SANTOS

ASSESSo(iunÍ»rc UNICIPAL - PMSIP

oAB/ A23.27:6
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