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ReÍ.: Edital de Licitaçáo referente ao Processo AdministÍativo 2022006- Pregão, da PreÍeitura l\,lunicipal de São Bemardo, parâ

Contratação de empresa para Prestação de Serviços para A presente licitação tem por objeto a Empreitada por Preço Global, para

a Contratação de empresa implantação de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do município. de São

Bemardo/MA.

RêlabÍio:

A prefuitura Municipd de São BemaÍdo üsando à A píesente lG@o bm por oFto a Emprdtda por PÍeço Global, paÍa a

Conhataçtu de empÍesa implanhçâo & sisteÍna de abaslecimenb de agua em mÍnunijades rurais do municitio de São BemaÍddMA.

E, para veÍmca@ oa egardade e regulartiade dos procedimentos adotados, antes de inicia-s€ a Í6e extema do píocesso,

soliÍb a cornissâo peÍmanente de Lniháo o paÍecêr desla consultoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CilPJ: 06'125.389/(XrO1-88

Assê$oria jurídica

PARECER JU PRÉVIO

MINUTA OE EDITAL E DO CONTRÂTO DO PREGÃO E sRP.005/2022

PARECER:

PreÍeitura Municipal de Sâo Bemardo, Estado do Maranhão, em 20 de Janeiro de 2022.

O pÍresso eslá €ín oídem e offi b dispos@ da lei8.ô66/93

O servlço obFto da LicitaÉo foi devidamente caracleÍizado por ocasitu da insbuÍ4áo do processo, na respedÚa solicitação de

abertura da licit@, e dà Ítesma foÍma trabalhando junto ao edital, atendendo à exjgência do at 14 da lei de Licit@s e em oídem e sob a

egide Constituipo da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Administraçáo Pública; Lei FedeÍal no 8.666, de

2il0ô/1993: Regulamenta o art. 37, inciso )ü1, da Consütuição Federal, iníitui normas paÍa licitaçoes e contratos da Administraçá:

pública e dá oúras povidências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoes; Lei FedeÍal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, E;Edos, DistÍito Federal e l\,lunicipios, nos teÍmos do art. 37, inciso Iü1, da ConstituiÉo FedeÍal, modalidade dê

licitaçfu denominada pregão, paÍa aquisição de bens ê serviços comuns, Decreto n" 10 024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregã0, nã forma eletrônióa, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, ê dá

outias providências, Decreto Municipal n" 010i17e Lei Complementar no 123, de 141122:006: lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outms dispositivos legais, alteÍada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei no 8.ô66/93 e suas alterações posteriores.

Houve tantÉm, mnfoime ex[àcia da Lei, a mmpmvaÇâo peh mnbbilidade da PÍebih]ra ú exi§ência de do@ão trçarEntâia

popíh para atendeÍ à despesa.
poí fim, fci ehborado o edital, mrn a pãtopaçao e ob uient@ deSa ConsiltoÍia Juridica, Índivo pelo qud podeínos ateshr que

tal insfoum€nto obedece inqralÍÍr€nte aos teímG da Lei 8.666/93, mGtando inclusi\€ um grande zeio para com os inteÍesses da

AdministaÉo Pública, poÍ ser esla a diÍebiz do Prefeita l\'lunicipal e dos l/embIDS da CPL'

ba rne§rna Ío*a, a minuta da CONTRqTO que ammpanha o edibl está elaborada no§ teÍmos da Lêi, obs€Ívando todas as

exigências cabÍveis, e s€Íldo coerente com as dispos@ do edital.

Asgim, apos examinar o processo em epigraíe, mssa mndusfu é de qLlê o rnesrno encont"+se em acodo corn a Hbl4ão

elcâel, peto que àrovaÍnos da íoíma míno se êncontam, mnfume exrgàrcia do at 38, paragrab únim, dâ ld 8.66â83. 
.' 

Deda Íorma, ondúirnos que o pÍocesso esta em mndirpes paa que sela iniciada a íasê deciscíia, mm a PublbaÉo do Editd, e

daí passandese às fuses de ÍecebiÍrento e julgãneflto res@ivas propostas e da habillbção dc lijbntes.

Eis o pareceÍ,

ASSESSORIA JURíDICA


