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Assêssoria juridica

PRÉVO
DE EDITAL E rco sRP.01

Ref.: Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 2021005112021- PREGÃO ELETRÔN|CO SRp 013/2022, da
PreÍeitura Municipal de São Bemardo, para Contratação de empresa para Regisko dê Preço paÍa futura execução dos serviços de
lvlanutenção Preventiva e Conetiva dos poços aÍtesianos do municipio de SÃ0 BERNARDo/IUA,.
RelabÍio:

A Prefdtura Municipal de §fu Bemardo visando à Contratação de empresa para Regisfo de PrEo para futura execução dos
servips de Manutenção Preventiva e Conetúa dos poç06 artesianos do municipio de SA0 BERI\IARDO/Ir/A, São BemarddMA.

E, para vsifica@ da legalidade e regularidade dos prcedimentos adotados, antes de iniciar-se a fase extema do pÍocesso,

solicib a mmissao permanente de Licitaçáo o paÍecer desta mnsultoria.

PARECER:

O pÍocesso eíá eín ordem e obedece às dispGi@ da lei 8.666/93.

0 servrço objeb da Licitação Íoi devidamente caractedzado por ocasião da insburação do processo, na respedNa soliotaçâo de

áertrra da licitaÉo, e da rnesma forma trabalhando junto ao edital, atendendo à ex8ência do aÍt. 14 da lei de Licjt@s e em ordem e sob a
egide ConstituiÉo da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaçáo da Adminiskaçáo Pública; Lei Federal no 8.666, de

21106/1993: Regulamenta o art.37, inciso /ü1, da Constituição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administração

Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraÉes; Lei Federal n0 10.520, de '17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e l\.4unicipios, nos termos do art. 37, inciso )C{1, da Constituição Fêdêral, modalidade de

licitação denominada pregâo, para aquisiÉo de bens e serviços comuns, Decreto n0 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenhaÍia, e dá

oukas providências, Decreto l\,4unicipal n0 010/17e Lei Complementar no 123, de 14112/2006: Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porle e altera outros dispositivos legais, alterada 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 posteriores.

Houve tanbÉm, mnhÍme extgência da Lei, a comprovação pela conbbilidade da Pefeifura da êxisência de dotadao orçamentária

pÍópíia para atenêr à despesa.

Por f m, foi elaborado o edital, mm a participaçâo e sob orienta@ desta Consultoria Juídica, motivo pelo qud podemos atesbr que

bl instumento oHece integralm€nte aos termos da Lei 8.666/93, mostrando inclusive um grande zelo para mm os inteÍesses da

Admins@o Pública, por sêr es{a a diretriz do Prefeita l\4unicipal e dos l\.4embros da CPL.

Da mesma íorma, a minuta da CONTRqTO que mmpanha o edkl está elaborada nos termos da Lei, ohseÍvando todas as

exigencias cabíveis, e sendo coerenb com as dispos@s do edital.

Assim, apos examinar o processo em epigrafe, nossa mndusão é de qu€ o rnesrno enmntÉLsê em acordo coÍn a legislação

aplicável, pelo que apÍovamos da Íorma como se encontam, confonne exigencia do art 38, paragrab únim, da lei 8 66093

Desta Íorma, conduímm que o processo está em condi@es para que seja iniciada a Íasê decisoria, mm a Public4ão do Edital, e

daí pasando-se às Íases de recêbirnento e lulgamento respedivas propostas e da habilitaçáo dos licibntes

Eis o parecer,

Prefeitura Municipal de São Bernardo, hão m 8 de fevereiro 2022
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