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PROCESSO ADM lto TPOO5.2018

PARTCIR JURÍDICO

SOLICITANTE: SEICRBIARIO MUNICIPAL Dt OBRAS

ASSUNTO: ANTiLTSE DE EDTTAL DE LICITAçÃO

MODALIDN)E: TOMADA DE PREçOS.

RELATÓRIO:

Trata-se de solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENEDITINOS, DE realizaçáo de licitação na modalidade Tomada de
Preço sob o regime de empreitada por preço global, adjudicação menor
preço por lote, para a contrataçáo de empresa de engenharia para
efetuar os serwiços de construção de uma quadra poliesportiva coberta e
fossa séptica no Centro Educacional Fundamental em Tempo Integral
Beliza Veloso e de um Ginásio Poliesportivo com vestiários no Centro
Educacional Fundamental em Tempo Integral José Pinheiro no
município de Beneditinos-Pl, conforme especificações técnicas, com
orçamento previsto de RS 543.457,26 (quinhentos e quarenta e três mil
e quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), através
de recursos do Precatório do FUNDEF.

Segundo o prefeito municipal, a construção dos ginásios pólio-
esportivos e de uma fossa séptica, possibilitará aos agentes que
integram essas entidades, tanto discentes como docentes, uma
educaçáo de qualidade e um ambiente escolar com uma infra-estrutura
qualificada que efetivará o direito à educaçáo e lazer assegurados em
sede constitucional. O padráo de estrutura e orçamento financeiro
obedece ao valor de RS 543.457,26 (quinhentos e quarenta e três mil e
quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), logo trata-
Se de obra de grande vulto e com serviços que pressupõem

conhecimentos técnicos e equipamentos especializados.

Constam dos autos os seguintes documentos: a) Solicitaçáo do

interessado, b) Fonte de Recursos; c) Minuta do contrato de empreitada
global c) Minuta de Edital.

PARBCER

Após a análise da documentaçáo apresentada verificaÍnos que

até o presente ato, o processo encorttra-se atendendo aS exigências

legais impostas na Lei n" 8.666193 e suas alterações posteriores'

A escolha da modalidade encontra-se dentro dos limites

impostos para obras e serviços de engenharia previsto no art' 23,



I, alínea c da Lei n" 8.666193, com previsão para a Concorrência diante
da estimativa da solicitaçáo; e os recursos serão principalmente
repassados pelo Governo Federal. "Art.23 - As modalidades de licitaçáo
a que se referem os incisos I a III do aúigo anterior serão determinadas
em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contrataçáo: I - para obras e serviços de engenharia: a) (...) b) tomada
de preços - atê R$ 1.5OO.OOO,OO (um milhão e quinhentos mil
reaisf; A obra portanto está de acordo com lei tendo em vista que o
valor de 543.457,26 (quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e

cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

No Edital está previsto corretamente todo o procedimento
licitatório, desde as tratativas, até a abertura dos envelopes para que ao
Íinal seja escolhido a melhor proposta. A ganhadora será aquela que
melhor poderá desenvolver a obra pelo menor preço.

Além disso, o solicitado também fez questão de elencar no
instrumento de ordem a dotação orçamentâria, bem como as
penalidades, e as possibilidades de anulação, revogação e adiamanto da
licitação, tudo isso em conformidade com os dispositivos da Leí 8666/
93.

Assim, cabe salientar ainda que deve ser providenciada a
publicação do edital nos diários oficiais da Uniáo e do Estado, além de
um jornal de grande circulação, por se tratar de obra com recursos que
englobe recursos federais e estaduais, além do átrio na Prefeitura
Municipal, caso haja a ausência de Imprensa Oficial no municÍpio, em
até 15 (quinze) dias anteriores a data marcada para a sessão de
recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta.

Portanto, entendo que o presente Edital está totalmente de
acordo com o estabelecido em lei, pois prevê de forma coerente e precisa
todas as fases do procedimento licitatório para a contratação de

empresa de engenharia para efetuar os serviços de pavimentação
asfáltica de vias publicas no município de Beneditinos - PI.

Esteéonossoparecer.
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JOÃO PAULO LUSTOSA VELOSO
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