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PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N" 02269/2m6

TOMADA DE PRECOS N". 004/2015

Cuida-se de processo licitat6rio tendo Por obieto a "Contratagdo de

empresa espedalizado pora a conclusao da execugdo de obra da Escola Espago EducaUvo

Inlantil PrcinfAnch Creche ilo Boirro .',", 
^os 

tennos do Edital Convocat6lio e seus anexos.

O presente patecer atende a solicitagao realizada Pelo Setor de

Licitag6et para andlise do refe do certame, do tipo "Menor Prego", buscando sele{io da

proposta mais vantajosa para a Adminithacao Pdblica sob a 6gide do PrinciPio da

economicidade,

A aniilise do processo licitat6rio realizado Pela As6essoria Juridica

oisa sanar eDentuais fnlhas cafietidas na insttucAo ilo processo, evitunilo que a licih|ao s4a frustrada

efl momento pasteior.l Dessa forma, Procura-s€ Preservar a legalidade dos atos da

Adminishaqeo em detrimentode situaeaoque csteja em descompassocomo regimeJuddico

t Flavio Amaral Garcia, na obra rlcLcaaaa c Contrdtos
Porc',,rl(,a.sl 2" cd,, Rio de Janeiro: Lfmen Juris, 2009, p 26
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vigente e que possa provocar a invalidaeao - parcial ou total - do certame executado pelo

Poder hiblico.

Pnna fucie, desbcamos que a modalidade de licihcao escolhida

coaduna-se com os preceitos da tei no 8,666/93, eis que o valor oreado corresPonde - R$

705.300,27 (setecentos e cinco mil, bezentos reais e vinte e sete centavos) ultraPassa o teto

estipulado pata Carta ConviE e nao alcanga o Piso relativo a Concorrencia hlblica.

A Soliciraqeo foi €ncaminhada ao Ilefeito MuniciPal atsav€s do

Memorando no 205/2015 da Secretaria Municipal de Educagdq que veio acomPanhado dog

documentos relativos a descrieao do objeo iustificando a sua execueao.

Je no tocanb ao Edibl Convocat6rio, em termos gerais iulgamos

atendidas as disposic6€s da l,ei de Licitae6es, merecendo, contudo, observencia ao Ac6rdao

TCU 800/2008 (item 6.1.9 e 6.1.10), arL 47, ST, d^ Lei no 8666/93 (ltem 10), Para a5

modificae6es que se fazem necessdiat lembrando-se, ainda, que a exigencia de visita

tdcnica ao local da obra s6 deve ocorrer quando estritamente necess6ria.

A publicaeao do lnstsumento Convocat6rio, Por sua vez, deve

ocorrer amDlamente, nos dive$os meios de comurucaeao e soblEtudo, por 8e tratar de o

ftnanciada - total ou parcialmente - com recursot federait no Didri. 
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Por fim, obselvadas as recomendacoes retromencionadas, nosso

parecer 6 pela legalidade do Processo Administativo no 02269/2076 - Tomada de Pregos no

004/2016, estando apto a prosseguir Para sua fase extelna, com amPla divulgaeao de seus

avisos,

Assessor Jurldico

Jaciara,29 de abril de 2016,
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