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ReÍ.: Editat de Licitação reÍerente ao Processo Adminiskativo 202205G- Pregão , da Prefeitura L4unicipal de-São Bernardo, para

Contratação de emprása para Prestaçâo de Serviços para Empreitada por Preço Global, para a Conlratação de empresa para

execuçàó dos serviços de recuperação de estrada vicinal no municipio de São Bernardo/MA

Relatório:

A prefeitlra Municipalde S& Beínardo visando à Empreitada p« Preço GlÓal, para a Contat4â) de empresa paÍa execuÉo

dos serviços de reopaaçao de esfada úcinal no municipio de Sâo Bemardo,4vlA'

E, para verificaçâo da legalidade e regulandade dos prccsdimenbs adotados, anB de inioar-se a fase exbma do processo,

solicrta a comissfu pemanente de Licitação o parecer deía consultoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: O6.125.389/0001-88

Assessoria juIídica

ECER JURi PRÉVIO

MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PRE GÂO ELETRÔNICO .039/2022

PARECER:

Eis o parecer,

Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão' em 15 de setembro dê 2022

O píocesso está em oÍdem e obedece ês dispsçoes da lei 8'666/93' 
-

O 
'servirp 

obleto oa Uotaçâo foiOevidamenê caracterizado por ocasitu da inshuração do processo, na respediva soliolaçáo de

abertura da licitaçá, e dâ mesma forma raúúando iunb ao edital, atendendo à exigenoa do aít 14 da le de LiotaÉe§-e em ordem e sob a

égide Constituiçáo da República Federativa do Brâsil, Aíigo 37: Regula.a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8 666' de

zjlooligsá áelulamenta o art sz inciio xx da consttiuipo Feàeral, instihri normas para licitaFes e-contratos da Administração

Êíúi..ãoa ori"r providências, ruroo áútàoã, ainda todãs as suas alteraÉes; Lei Federal n" 10'520, de 1710712002: Institui' no

âmbito da União, Estados, Distrito r.oáài. rtr*i.ipiot, nos termos do art. i7, inciso Xxl, da Constituição Federal' modalidade de

licitaçáo denominada pregão, para.quitçáo J" Úàn' e serviços comuns' Decreto n" 10024/19 de 20 de Setembro de 2019'

Regutamenta o pregâo, na forma eleü;;;, úg_áqruç-o de.bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outás pmvioenàras, Decreto Municipi n;'úôttze' t-ei' compt"mentar n" i23, de 14/122006: lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Po(e e alteÍa outros dispositivos legais, alteÍada pela Lei complementar no 147 de 07 de

aoosto de 20,14, e subsidianamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraçÔes posteriores'
*""- * 

;i,;.'n",il,-,oi1o,,;;rúÀ;;63 r-ei a mmprovaa pela mntatitidade da Prefeiírra da etstmcia de dot@ oÍçanentaia

própna para atendeí à despeM.

Por nm, fd elaborado o edrtai, com a paÍtlcipaçâo e sob orientação &sta consultoíla Juridica, motivo pelo qual podemos atestar qÚe

tal instrumento obedece integrarmente ;; üios i; Gi 8.666i!3, mosrando inclusive um grande zelo para com 6 inteíesses da

Ãominitaçao pmf ica por ser;sta a diretiz do Prefeita Municipal e dos Í\'4embros da cPL'

Da mesma forma, a mrnuh ;; ôôNiliATô qr"'rrrpun5. o edihl esta elaborêda nos termos da Lei, obsêrvando todas as

exigências cabiveis, e sendo coeÍente com as dbposi@ Oo eOitat'

Assim, apos examind o pt 
"**-Jrd;üm 

noú ondusao é 9t 
ql:^t,Y9lTY::T^ffif" * a rêsislaÉo

apticavet, peto que aprovamos da forma como se encontam, conÍorÍÍE e4pnoa do aÍt 3E' paragrafo unr@' 0a €l ó ooo/Yr'

Desta íoÍma, mnduimos que o processo está em condiÇoes paÍa que sela iniciada à fase decisoÍia mm a Publlcação do EdÍtal' e

dai passandGse às fases de recebinEnb eluqanento respectivas propostas e da habilitação dos licihntes
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