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PARECER JURÍDICO

De: Assessoria Jurídica
l

Para: Gabinete do Prefeito Municipal

Assunto: Parecer Tomada de Preço n9 006/2022

Data: 08.06.2022

Trata o presente Parecer sobre a Tomada de Preços n-006/2022 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 pavimentação com blocos intertravados de concreto, 16 faces na
Rua Agricio Fagundes Ramos, nesta cidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e
Saneamento. Detalhes e projetos, inclusos.

Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da Tomada de Preços são
decorrentes da rubrica (28554] 44905100 Obras e Instalações, Recurso 1255, Pavimenta RS, Recurso
Programa Pavimenta RS- PROA 21/260000003183 e (28555) 44905100, Obras e Instalações, Recurso 001
livre . 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 oficia! e no site oficial da Prefeitura Municipal.

Aos sete dias do mês de junho 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 EL1ANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNPJ
ne28.154.275/0001-07, devidamente representada peio seu representante legal e a empresa MAX MELLO
DO COUTO EIRELI, CNPJ n917.803.401/0001-82, devidamente representada pelo seu representante legal.
Após a abertura do envelope n9 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 ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNP) ne28.154.275/0001-07, com o valor global de
R$1.000.043,75 (Um milhão e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), empresa MAX MELLO
DO COUTO EIRELI, CNPJ ns!7.803.401/0001-82, ficou classificada em segundo lugar com o valor global de
R$1.036.882,68 (um milhão e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito
centavos).

lTenap sido regular o procedimento licitatório, opino que seja HOMOLOGADA a presente Tomada de
Preços nQ006/2022 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 l/^Ob*tKGonçalves
>«or/Jurídico
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NQ 006/2022

Tendo sido finalizada a sessão da Tomada de Preços n9 006/2022 objetivando a
Contratação de empresa empreiteira (especializada] para execução global (material de
serviço, material permanente e mão de obra) para pavimentação com piso intertravado, com
blocos 16 faces de 22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado,
dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana, microdrenagem tubo em concreto 600 mm.
nas Ruas Agrício Fagundes Ramos (trecho entre as Ruas 15 de Novembro e Martinho Cáceres)
e travessa Agrício Fagundes (trecho entre Agrício Fagundes Ramos e Ito Bonato), tudo
conforme especificações constantes no edital, sendo que o processo foi encaminhado para
análise jurídica.

Exarado parecer jurídico favorável HOMOLOGO o presente certame ADJUDICANDO o
lote l para a empresa ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNPJ n^ 28.154.275/0001-
07 com valor global de R$ 1.000.043,75 (um milhão e quarenta e três reais e setenta e
cinco centavos).

O valor global do certame importou em R$ 1.000.043,75 (um milhão e quarenta e
três reais e setenta e cinco centavos). Nada mais havendo a constar autorizo a emissão de
empenho.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de junho de 2022.

PAULO RENATO CORTELINI
PREFEITO MUNICIPAL
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