
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL - RS
ASSESSORIA .JURíDICA

Rua Sete de Setembro, 177 - Centro - Fone/fax: (51) 36781100 - CEP: 96.195-000
CristallRS. e-mail: juridico@cristal.rs.gov.br

PARECER JURÍDICO

Ref. Tomada de Preços n° 002/2021
De: Assessoria Juríca
Para/interessados: Gabinete do Prefeito. Seção de Compras e licitações.

1. DOS FATOS.

Chega à assessoria jurídica para análise a impugnação apresentada pela empresa
Goldani Transportes Ambiental Ltda onde questiona dados da planilha item 03, custo aquisição
caçambas e cálculo de depreciação. Questiona ainda o item que trata da depreciação de caminhões
onde deveria constar 60 (meses) e não 75 (setenta e cinco meses). Requer ao final, enquanto
analisada a impugnação, a suspensão do edital e ao final a sua procedência para retificação dos
itens.

2. DOS ASPECTOS LEGAIS.

Inicialmente, cumpre-nos salientar que nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93 a
empresa impugnante é parte legitima para apresenta a presente.

Quanto a tempestividade para apresentação da manifestação também se denota
respeito a legislação vigente.

No que tange ao mérito, é certo que a administração não pode fazer exigências que
frustrem o caráter competitivo do certamente. É necessária a descrição detalhada do serviço, sendo
que as informações devem sim ser bastante claras visando a elaboração de propostas pelos
interessados. Assim se poderá garantir competitividade e ampla participação.

No caso em tela é possível verificar procedência na impugnação apresentada. Isso
porque se denota que a planilha deve ser adaptada apresentando os custos mensuráveis que não
foram considerados sendo esses apontados pela requerente. Portanto, necessária a alteração da
referida planilha com inclusão por parte da administração dos referidos custos. '

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, OPINO pelo conhecimento da impugnação sendo no mérito
procedente o pedido da empresa para que se dê a adequação do edital com a alteração da planilha
(item 03 - custo de caçamba e depreciação, tempo de depreciação de caminhões) proporcionando
ampla participação de licitantes. É o parecer.

Cristal, 10 de agosto de 2021.
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RAFAEL KROLOW CORRÊA

ASSESSOR JURÍDICO
OABIRS 68579
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P R E F E I T U R A M UNI C I P A L D E C R 1ST A L / RS

DESPACHO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ~ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O
ATERRO SANITÁRIO.

Marcelo Luis Krolow, Prefeito do Município de Cristal, no uso de
atribuições legais, acolho como razões de decidir o parecer jurídico,
homologando-o, devendo o processo ser encaminhado ao Setor de Licitações
para republicação de edital com as devidas retificações visando a regular
contratação, tudo conforme a legislação vigente.

Comunique-se; Intimem-se.

Cristal, 10 de agosto de 2021 .
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M~rcelo Luis Krolow

Prefeito Municipal
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