
ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTFUINDO UI\4A NOVA HISTORIA

MEMORANDO N." 033/2020

Jaciara-MT, 22 de abril de 2020.

DE: SETOR DE LICITACoES

PAR{: ASSESSORIA JURIDICA

Prezado senhor(a)

Foi elaborada a Minuta do Edital referente d Tomada de Pregos ao. 0$n020 -
Processo Administrativo no 1199/2020, que ao presente aoexamos, para a devida apreciagao.

Entendemos s.mj. que o dito Edilal estd dentro da legalidade exigida na legislagAo
pertinente e senso comum, ficando, no entanto, o mesmo submetido ao crivo tdcnico-juridico dessa
Assessona.

Por isso, ao ensejo, solicitamos os bons oficios desse Assessor Juddico, no
sentido de apresentar PARECER a respeito do Edital de TOMADA DE PRECOS no. 0032020 e
seus ANEXOS .

Sem mais, para o momeDto, agradecamos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ROBELSON E FRANCA GALINDO

www.iaciara.mt.ggv.br
(66) 346r-7900
Av. Ant0nio Ferreira Sobrinho, LO75
Centro Jaciara l4I // 7aa2O-OOO
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PARECER JURIDICO N"89/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: I 19941/2020

TOMADA DE PREqO N". 03/2020

Cuida-se de processo licitat6rio tendo por objeto a "ContrataPao de empresa especializada para

executar oB

DE REsiDUos s6LlDos DoMlclLlAREs Do MUNlciPlo DE JACIARA/MT " nos termos do

Edital Convocatdrio e seus anexos

O presente parecer atende e solicitagao realizada pelo Setor de Licitag6es' para analise do

referido certame. do tipo "Menor Pre9o", sob forme de execuqao indireta' em REGIME DE

PRECO GLOBAL, buscando seleeao da proposta mais vantajosa para a Administra9ao Piblica

sob a 6gide do principio da economicidade

lnicialmente. considera-se oportuno ressaltar que a presente manifedageo toma por base os

e|ementos constantes nos autos do processo administrativo em epigrafe' Tem-se, asstm' que na

forma da Lei Organica l\4unicipal, a este 6rgeo de prestar consultoria sob o prisma estritamente

juridico, nao lhe competindo adentrar a conveniencia e a oportunidade da pr'tica dos atos

administrativos.

A analise do processo licitatorio reallzaclo por esse setor' visa sanar eventuais falhas cometidas

na instruQso do processo, evitando que a licita9ao seja frustrada em momento posterior'

Dessa iorma, procu.a-se preservar a legalidade dos atos da AdministraQeo em detnmento de

situagao que esteja em descompasso com o regime Juridico vigente e que possa provocar a

invalidaqeo - parciat ou total - do certame executado pelo Poder Piblico

Nesse ponto, destacamos que a modalidade de licita9ao escolhida coaduna-se com os precellos

da Lei no 8.666/93, bem como os valore previstos no no DECRETO N" 9 412' DE 18 DE JUNHO

DE 2018 eis que o valof orqado ultrapassa o teto estipulado para Carta Convite e neo alcanQe o
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piso relativo e Concorrencia Plblica' tendo em conta

servigos de engenharia , conforme segue

que se trata de contrataQeo de obra e

' DECRETO NO 9,412, DE 1 8 DE JUNHO DE 201 8

Atuatiza os valores das modatidades de ticitaQeo de que trata o aft 23 da

Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993'

O PRESIDENTE DA REP()BLICA' no uso da atibubeo que lhe conferc o

aft. 84, caput, inciso w, da Constituigio' e tendo em visla o disposto no

aft. 120 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993'

DECRETA:

At1. 1' Os valores esfabe/ec/dos tos /'cisos I e tl do caput do aft 23 da

Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos segurnres

termos:

t - para obras e sevigos de engenhana

a) na modalidade convite - ate R$ 330 o0O OO (trczentos e trinta mil

reats);

b) na modalidade tomada de pregos - at6 R$ 3'3OO 000'00 (t€s nilhces e

trezentos mil reais); e

c) na modatidade concorftncia - acima de R$ 3 300 000'00 $es milh5es

e trezentos mil raais);

ll- para compras e seNigos neo incluidos no inciso l:

a) na modalidade convite - at6 R$ 176 OOO'OO (cento e setenta e seis mil

milhSo. quatrocentos e t nta mil reais): e

c) na modatidade concorrencia - acina de R$ 1 430 000'00 (um miheo'

quatrocentos e tinta mil reais)

A Solicitaqao foi encaminhada ao Prefeito Municipal atraves do Oficio no 44l2020/SINFRA

define o objeto da contrata9ao, bem como elenca os motivos que a ensejam - I
acompanhado de termo de referCncia e planilha orqamenrana'

www.jaciara mt'gov.or
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No entanto, verificamos a ausencia de

produto da presente obra, nos termos d0

comprova9ao de que consta no PPA' a previseo do

artigo art.7', S 2" da Lei 8 666/93:

$ 2 o As obfas e os se r"/ilos somente podereo ser licitados quando:

I - houver prcieto bl.sico aprovado pela autoidade competente e

disponlvel para exame dos lnferessados em patlicipar do processo

licitat'rio:

ll - existtr orQamento detalhado em planilhas que expressem a

compodgeo de todos os se{'s cuslos unil6nbs;

tll - nouver prcviieo de recursos 1rgamenteios gue assegurem o

pagamento oas obigaQles deconentes de obras ou seryi9os a serem

executadas no exerclcio linanceio em curso de

acoldo corn o respeclivo cronograma;

w ' o proctuto dela espendo estiver contemplado ||as melas

estabe,ecidas no Plano Plwianual de que trata o art- 165 da

Constituicio Federat' quando tor o caso'

verificamos ainda, no tocante a dotagao orgamentaria' que a ticha orgamenteria NAO consta

nos autos para fazer face e futura despesa Dessa forma' necesseria a avaliaQeo e exigCncia de

comprovagao sobre a existencia de disponibilidade or9amenteria para tal contrataQao' ou

providencias para seus respectivos remaneiamentos orCament6rios

outra consideragao, 6 sobre a forma e regime de execuQao No caput da minuta do contrato

trazido aos autos, foi tecida a pecullaridade de um servigo a prego global Pois bem Como

podemos verificar a naturcza da contrata9ao' o sewito contratado 6 estimado' por6m' para

haver o pagamento, sera necesserio uma medigeo' podendo ao quantidade de toneladas ser

inferior ou superior, a depender de medi9eo

Entre os regimes passlvels de serem adotados' ha o da empreitada pof preQo global' que e

"quando se contrata a execuqeo da oora ou do servigo por prego certo 
" 

tot1" 
" " ::::":::

por prego uniterio, que 6 "quando se contrata a execu9eo da obra ou do servigo por prego certo

de unidades determinadas" (art' 60, Vll, a e "b)
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A contraiaQao por "preqo certo e toial" demanda que a qualidade e a quantidade da soluQao

eleita seiam passiveis de definiqao exaustiva Assim, a partir das informag6es apresentadas pela

Administraqao, os interessados detgm condig6es de apresentar remuneraqeo condizente com as

obrigag6es que sereo efetivamente assumidas com a celebra9ao do futuro ajuste'

Por sua vez, quando nao houver meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto

a ser executado, a Administrageo adotare o regime de empreitada por prego Unitario' Nesse

caso, sere estabelecido um padreo ou uma unidade de medida para fins de aferiQeo d0 valor a

ser pago ao contratado, o que sera feito ap6s o periodo de medigao e a veriticaqao da

conformidade da prestaQao com a obrigaQao ajustada

Dessa iorma, a Secretaria dever6 melhor avaliar o regime e 
"orma 

de pagamento no instrumento

contratual, a fim de evitar transtornos de ordem operacional e financeiro' ao longo do contrato'

Deoutro|ado,oEditalconvocat6rioesc|areceosprocedimentosaseremadotadosparaa

escolha da melhor propogta, nos termos da Lei de Licitag6es' pelo que nosso parecer e pela

legalidade do Processo Administrativo no 1199-01/2020 - Tomada de PreCos n"03/2020'

estando apto a prosseguir para sua fase externa' com ampla divulga9eo de seus av'sos' nos

termos do art. 21, da Lei no g.666/93, glgglg pela ficha orqamentaria' bem como ausgncia de

comprovagao de que prevasao do proouto da presenle obra consta no PPA epelo ajuste na lorma

de execuqao do contrato.

SM.J., este 6 o meu parecer' eleborado sobre o prisma estritamente t6cnico juridico e com

carAter oPinativo.

Ao gabinete Para apreciagao

Jaciara/MT, 04 de maio de 2020'

MARIA AILI FERREI

Advogada do I\lunici

O RODRIGUES

www.iaciara'mt.gov.br

'171 19-B - [,lat.8639-1


