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Ref.: Edital de Licitação reÍerente ao Processo Administrativo 2021A02312021- Pregão , da Prefeitura Municipal de São Bemardo,
para Contrataçáo de empresa para LocaÉo de veÍculos e máquinas pesadas, para atender as necessidades do Município de São
Bemardo/MA para atendimento das SecretaÍias da Prefeitura do l\,lunicipio de São Bemardo/lilA.
ReláóÍio:

A Prefuitura Municipâl de Sao BemaÍdo visando à contat@ de eínpíesa para de empresa para Locação de veiculos e
máquinas pesadas, para atender as nêcêssidades do Município de São Bemardo/MA para atendimento das Secretarias da
Prefeitura do Municipio de São Bernardo/l,íA.

E, para v€Íifica@ da legalidade e rqularidade dos procedimenbs adobdos, anbs de iniciar-se a hsê exbma do pÍocesso,

solidta a coÍnissao permarents de Licihçao o paÍeceÍ desla consultoíra.

PARECER:

0 processo esÉ sn ordem e obedece is dispo6i@ da lei 8.666/§3.

0 seÍv'ço obieb da Lici@ foi devidarÍEnte caractÍizado por ocasiao da inshu@ do píocesso, na Íesediva soliibÉo de
abeÍtura da licitâgão, e da rnesrna forma tsabalhândo junb ao editã, abndendo à ex,gencia do aÍt 14 da ld de LicihÉes e em oÍdem e sob a
egide Constituiçâo da República Federativa do Brasil, Adgo 37: Regula a atuação da Administação Pública; Lei Federal no 8.666, de

21106/1993: Regulamenta o aÍt. 37, inciso XüI, da Constituiçáo Federal, institui normas paÍa licitaÉes e contratos da Administraçao
Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraFesj Lei Federal n" '10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da ConsütuiÉo Federal, modalidade de

licitaçâo denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregã0, na forma eletrônica, para aquisição de bens e seÍviços @muns e seÍviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, e Lei fumplementar n" 123, de 1411212Nô: lnstitui o Estatuto Nacional da lricÍoempresa e da Empresa de

PEUeno Porte e altera outos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementat no. 147 de 07 de agosto de 2014, e

subsidiariamente, no que couber, as disposiÇoes da Lei n0 8.666/93 e suas alteraÉes posteriores.

Houve tamiÉm, confurme exE&cia da Lei, a comprovaÉo pela conhbilijde da PÍêfeitrra da exiíàcia dê dohÉo oçamentána
pÍópÍia para aEnder à despesa.

Por fm, ftÍ elaborado o editd, mÍn a partiopaÉo e sob oÍienE@ desta Consultoria Juridioa, motivo pelo qual podernos atestar que

bl insturnenb obedece inEgralrnents aos brmc da Lei 8.666i93, ÍnosfaÉo indu§tê um gÍinde zelo paa com c inteÍesses da

Administa@ Pública, por s€Í estâ a diretrrz do Prefuita tutunicipal e dc iilembío6 da CPL.

Da mesma bíma, a minuh da CONTRATO que ammpanha o editsl está elaborada nos EÍmos da Lei, óservando bd6 6
exigências cabiveis, e sendo coerenb mÍn as dbposipes do edital.

Assim, apó6 examinar o píocesso em epigrafe, nossa condusáo é de que o rnesÍno enconhase ern acoÍdo mÍn a legislaçà)

liévd, pelo que aprovanns da bma corno se encontran, coÍrbíme exigàcia do dt 38, paagrafo único, da lei 8.66683.

Desta foima, onduimos que o pÍocesso está em mndi@es paa que seja iniciada a f6e decisoria, com a Publica@ do Edital, e

daí passandcse às hses de recêbimenb ê julgtrnenb respectivas propost$ e da habilitaçâ] dos licihntes.

Eis o parecer,

PÍefeitura lrunicipal de São Bernardo, Estado do Maranhã0, em 26 de janeiro de 2021.
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