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PARECER J U R Í D I C O

De: Assessoria Jurídica

Para: Gabinete do Prefeito Municipal

Assunto: Parecer Tomada de Preço n9 005/2022

Data: 1^,06.2022

Trata o presente Parecer sobre a Tomada de Preços n-005/2022 do tipo menor preço para a
contratação de empresa empreiteira especializada para execução global (material e serviço, material
permanente e mão de obra) para execução e ampliação na Farmácia Municipal, sito na Rua Borges de Medeiros
N-608, Bairro Centro, nesta cidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Detalhes e projetos,
inclusos.

Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da Tomada de Preços são
decorrentes da rubrica (28535) 44905100 Obras e Instalações, Recurso 4050, Farmácia Básica, Recurso
Estadual. A forma de pagamento será efetuada, após sete dias, após a medição da obra vistoriado e aprovada
pelo corpo técnico do Setor de Projetos da Administração Municipal, com a apresentação de Nota Fiscal.

Feito o orçamento total, publicou-se o Edital da Tomada de Preço em jornal de grande circulação,
D.O.E, imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal .

Aos três dias do mês de maio do corrente ano, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação,
para a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes com as propostas e documentação, referente a
Tomada de Preços relatada.

Sendo que compareceram as empresas ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNPJ
n928.154.275/0001-07, devidamente representada pelo seu representante lega! e a empresa LEONISIO
BERNARD1 LANÇANOVA LTDA., CNP) n594.123.924/0001-29, devidamente representada pelo seu
representante legal. Após a abertura do envelope n- 01 documentação sendo declaradas habilitadas, as quais
abriram mão do prazo para recurso. Seguindo foi aberto o envelope n902 proposta financeira, sendo declarada
vencedora a empresa LEONISIO BERNARDI LANÇANOVA LTDA., CNPJ ne94.123.924/0001-29, com o valor
global de R$32.000,89(trinta e dois mil e oitenta e nove centavos). E, no primeiro dia do mês junho do
corrente ano, novamente, a comissão se reuniu, Ata n-002.2022 da TP n-005.2022, quando verificaram que a
documentação da empresa está de acordo com a padronização dos valores dos itens 1.3.1 e 1.4.1 e o valor
global da mesma passa a ser R$32.002.09 (Trinta e dois mil, dois reais e nove centavos), ratificando-se
como vencedora do certame a empresa LEONISIO LANÇANOVA LTDA., CNP) n994.123.924/0001-29

A Comissão abriu prazo para recurso em relação a fase de proposta, o qual transcorreu in albis. Dessa
forma a Comissão mantém como vencedora a empresa LEONISIO BERNARDI LANÇANOVA LTDA., CNP)
n994.123.924/0001-29, com o valor global de R$32.002.09 (Trinta e dois mil, dois reais e nove
centavos)

Tendo sido regular o procedimento licitatório, opino que seja HOMOLOGADA a presente Tomada de
Preços n-005/2022 em epígrafe, uma vez que resultou satisfatória para o Município, a tudo conforme a
legislação pertinente.

•:

Esse é o meu Parecer s.m.j...

José
/
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N5 005/2022

Tendo sido finalizada a sessão da Tomada de Preços n- 005/2022 objetivando para o Lote
l- Contratação de empresa empreiteira (especializada), para execução global (material de serviço,
material permanente e mão de obra) de uma ampliação na farmácia municipal, situada na Rua Borges
de Medeiros, número 068, por 15 m2 de área a ser ampliada. Ampliação composta por apenas uma
sala, com cobertura independente do prédio existente; obra em alvenaria de tijolos, piso cerâmico,
cobertura em telhas de fibrocimento 6 mm, pré laje, esquadrias externas metálicas, pintura esquadrias
base óleo nas alvenarias látex acrílico, instalações elétricas e hidro sanitárias de acordo com as
normas, projetos e exigências da distribuidora e prefeitura municipal, tudo conforme especificações do
edital, o processo foi encaminhado para análise jurídica.

Exarado parecer jurídico favorável HOMOLOGO o presente certame ADJUDICANDO o lote
l para a empresa LEON1SIO BERNARDI LANÇANOVA LTDA, CNPJ n9 94.123.924/0001-29 com o valor
global de R$ 32.002,09 (trinta e dois mil e dois reais e nove centavos).

O valor global do certame importou em R$ RS 32.002,09 (trinta e dois mil e dois reais e
nove centavos). Nada mais havendo a constar autorizo a emissão de empenho.

Gabinete do Prefeito Municipal, em l- de junho de 2022.

KvAA
PAULO RENATO CORTELINI

PREFEITO MUNICIPAL
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