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Baian6polis (BA), 02 de Setembro de 2020.

Ao Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao,

ATT. T6cio de Andrade Bezerra,
Ref: Parecer Jurfdico. Processo Administrativo n° 330/2020

Processo de Licitacao -Tomada de Precos NQ 004/2020.
Objeto: CONTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ENGENHARIA
NA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA RURAL DE BAIAN6POLIS
-BA.

Base Legal: Lei Federal nQ 8.666/93 e respectivas alterag6es: Leis 8.883/94, 9032/95, 9648/98 e
9854/99, Lei Complementar n°.123/2006 e Lei Complementar nQ 147/2014.

PARECER JURIDICO

Sr. Presidente,

Em aten9ao a solicita9ao de V. Sa. no que se refere a emissao de parecer juridico referente as Minutas do

Contrato e do Edital de licita¢ao e seus anexos, referente a Tomada de Prego 004/2020, registrado nesta
Prefeitura Municipal sob o processo administrativo n° 330/2020, temos a informar o seguinte: Procedemos
a analise criteriosa das Minutas do Edital, Anexos e do Contrato, que ten por objeto a EXECUTAR
SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NA ZONA

RURAL DE BAIAN6POLIS - BA. Segundo a Lei de Licita96es e Contratos Administrativos, que veio

regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal, estabelecendo normas gerais sobre licita96es e

contratos administrativos pertinentes a obras, servi¢os, inclusive de publicidade, compras, alienag6es e
locag6es no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, temos a
considerar o seguinte:

Existem recursos orgamentarios suficientes para custear as despesas, bern como o ob)eto a ser licitado esta

adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece o art.14 da Lei 8666/93.

0 valor estimado para a contratagao tern referencial com os praticados no mercado, no ambito do
Municfpio de Baian6polis e Regiao, atendendo ao art.15, inciso V, da Lei 8.666/93, podendo o processo ser

realizado atrav6s de Tomada de Prego.

0 Edital esta devidamente caracterizado, contendo o none da repartigao interessada, o ndmero de ordem,
a modalidade, o regime de execu9ao e o tipo da licita9ao, o local, dia e hora para realizagao do

procedimento, atendendo ao que estabelece o art. 40 da Lei 8.666/93, bern como:
-

Objeto da licitacao, em descricao sucinta e clara;

•

Prazo e condig6es para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;

I

Sang6es para o caso de inadimplemento;

-

Local onde poderaser examinado e adquirido edital e seus anexos;
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-

Condig6es para participagao na licitagao, em conformidade com os arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, e

forma de apresentagao das propostas;
-

Crit6rio parajulgamento das propostas;

I

Locals, horarios em que ser5o fornecidos elementos, informag6es e esclarecimentos relativos a licita9ao

e as condig6es para atendimento das obriga96es necessarias ao cumprimento de seu objeto;
I

Crit6rio de aceitabilidade dos pre¢os por lote;

-

Crit6riodereajuste;

-

Condi96es de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento;
b) crit6rio de atualizac5o financeira dos valores a serem pagos;

c) compensac6es financeiras e penalizag6es por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais

antecipag6es de pagamentos;

I

Instru96es e normas para os recursos;

-

Condig6es de recebimento do objeto;

-

Orgamento estimado para aquisigao dos materiais;

I

Minuta do contrato a ser firmado com o licitante vencedor.

No que se refere a "minuta do contrato" a ser firmado entre a Administragao e o licitante vencedor

apresentado em anexo ao Edital, constatamos que este refine as clausulas necessarias indicadas no art. 55
da Lei 8.666/93, sendo:
I

O objeto e seus elementos caracteristicos;

I

O regime de execu9ao ou a forma de fornecimento;

-

0 prego e as condig6es de pagamento, os crit6rios, data-base e periodicidade do reajustamento de

precos, os crit6rios de atualizacao monetaria entre a data do adimplemento das obrigag6es e a do
efetivo pagamento;
I

0 cr6dito pelo qual correra a despesa, com a indicagao da classificagao funcional programatica e da
categoria econ6mica;

I

Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabfveis e os valores das multas;

-

Oscasosderescisao;

I

O reconhecimento dos direitos da Administragao nos casos estabelecidos no Art. 77 da Lei 8.666/93;

I

Vinculagao ao edital de licita9ao;

I

Alegisla9ao aplicavel a execugao do contrato;

-

Obrigagao do contratado de manter, durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
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I

Indicagao do foro da sede daAdministragao para dirimir qualquer questao contratual;

Chegamos a conclusao de que o Edital e Minuta do Contrato se encontram em conformidade com a Lei n9

8.666/93, e demais normas pertinentes, devendo o original do edital ser datado, rubricado em todas as
folhas e assinado pelo Presidente da CPL.

Logo, nada mais havendo a acrescer ou a modificar, em atendimento ao disposto no Art. 38, paragrafo
dnico da Lei nQ 8.666/93 e suas altera96es posteriores, aprovamos o procedimento para publicagao, com a

conseqtiente definigao da data para abertura das propostas e infcio da fase externa da licita9ao.
Salvo melhor jufzo, 6 o parecer.

Procurador do Municipio
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