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pR.EFErruRA MUilIcrpAL oe sÃo BERNARDo
EsrADo oo uanntxÃo

eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 862 _ cEí{Tno _ sÃo BERNARDo/MA
CItpJ: O6.125.389/0O01-88

AssessoÍia iuÍídica

PRÉvroP

MINUTA DO CONTRA

Ref.: Edital de Licitação Íeferente ao PÍocesso Administratiuo 2022008- Prêgão , da Prefeitura l\4unicipal de São Bemardo, para
Confatação de empresa para Prestação de Servips para Contrataçâo de êmpresa para Regisko de Preço para Contratação de
empresa para execução dos serviços de montagem de estrutuÍa Íísica e animação da festa do anivêrsáÍio da cidade de São
Bemardo/MA.

Relatório:

A Preferhrra Municipal de São Bemardo üsando à Contataçao de empÍesa paa Registro de Preço para CoÍlFataFo de
eÍnprcsa para exeorÉo dos servips de montagem de estrubra Ísica e animação da bsta do aniveMrio da cidade de São BernarddMA.

E, para verficaÉ da legalidade e regulaÍijade dos pÍocedimentos adotados, antes de iniciar-se a fase extema do píocesso,

solicita a comiss& permanente dê Lidaçá) o paÍeceÍ desta consrltoria.

PARECER:

0 píocesso edá €Ín cÍdem e oHêce à dispc@ da lei 8.666,€3.

O seÍvip obFb da Licrbçá) foi devijanEnte cdaderizado por mião da insbur4ão do processo, na respediva solirÍ@ de

abeduÍa da |tcit@, e da ÍresÍna brÍna fâbalhando junb ao editd, âtotdotdo à exl;encia do at 14 da ld de Liot@s e ern oÍd€Ín e sob a

egide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Administração Públicai Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art.37, inciso XXl, da Constituiçao FedeÍal, institui normas para licita@s e contratos da Administração

Pública e dá outras pmvidências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoes; Lei Federal n010.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da uniã0, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art.37, inciso /ü1, da Constituiçáo FedeÍal, modalidade de

licitaÉo denominada pregâo, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de SetembÍo de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços mmuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, oecreto llunicipal n0 010/17e Lei Complementar n0 123, de '1411212006 lnstitui o Estatuto Nacional da

l\,licÍoempÍesa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alteÍada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteÍioÍes.

Houve tanbeÍn, coírbíme ex§àrcia da Lei, a compmvaçâo pela conbbildade da PÍefuifura da eÍíência de dotáção orçamentáÍia

Êopna para atender à despesa.

PoÍ f m, fci ehborado o edital, com a patopação e sob orientação ka Consultoíia Jurídioa, írotivo pelo qud podeínos atesbÍ que

bl inSuÍnento obedece integralmsrte aos teÍnos da Lei 8.66683, mct"ando irrclusi\e um gÍande zelo paa com os inteíesses da

Adminrs@o PúUicâ, ptr ser e$a a diretiz do PÍeÍeita l\4unicipal e dos [,lembros da CPL.

Da mesÍna roíÍ8, a minuta da CoNTRATO que empanha o edital está elaborada nos teÍmos da Lei, ohG€Ívando todas as

od(Éncias cabiveis, e sendo coerente mm as dbposçoes do edital.

Assim, apos examinar o pÍocesso em epigrafe, nossa condusão é dê que o rnesmo €nmntr&se em mÍdo mÍn a legbl4âo

apliciryel, pelo que aprovamos da forma corno se enconfam, confume exigencia do art 38, paragÍab único, da lei 8.ô66/93.

Deda foÍma, conduimos que o processo está em condiçoes paÍa qr.le seja iniciada a fase deqsoíia, mm a Publcação do Edital, e

dai passandcse às hses de ÍecebiÍIEnto e julgdnento r€spedivas pÍopostô e da habilibçâ) dos lijbntes.

Eis o parecer,

Prefeitura Municipalde São Bern ,em28 de
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de 202.
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