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PARECER JU O PRÉUO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO ÉnecÃo elernôHrco sRP.o39/2022

Reí.: Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 202205G- Pregâo , da Prefeitura Municipal de São Bernardo, paÍa

Contratação de empresa paÍa Prestaçáo de Serviços para Empreitada por Preço Global, para a ContrataÉo de empresa para

execuçâo dos serviços de recuperação de estrada vicinal no municipio de São Bemardo/MA.

Relatório:

A Prefuitura Municipal de São B€Ínardo úsando à Empreitada por Preço Global, paa a Confataiao de empresa pana exedÉo
dos sêMços de reflpeÍ4âo de estada ücinal no municipio de Sao Banado[4A.

E, para vaifica@ da legalklade e rEulaflladê dos píocediÍnenbs adoHo§, antes de iniiar-se a fase exbma do processo,

solidta a @rnissáo psmãrente de LjcibÉo o parecer destâ onsultoÍia.

Eis o parecer,

PARECER:

O processo eslá em oídem e obedece às dispos@ da lei 8 666€3 1

O ssvlp obieb dâ Lidta@ Íoi deüdanrente caracleÍizado poÍ oc6iao da instaüraçâo do proce§so, na respecliva solidt@ de

abeÍtura da licit4ão, e da nresrna forma Íabalhando junb ao edital, atendendo à exigenda do arl 14 da lei de LiÍa@es e em ordem e sob a

egide Constituiçao da República Federativa do BÍasil, Artjgo 37: Regula a atuaçáo da Administração Pública; Lei Federal n" 8.666, de

2'1106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso /ü1, da Constituição Federal, institui normas para licitaÉes e contratos da Administração

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

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, lnciso XXl, da Constituiçao Federal, modalidade de

licitaÉo denominada pregão, paÍa âquisiÉo de bens e servi@s comuns, Decreto n" 10.024/'19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, nà forma eletrônica, para aquisição de bêns e seÍviços comuns e serviços comuns de engenhaÍia, e dá

outias providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei Complementar n0 123, de 141122006: lnstitui o Estatuto Nâcionãl da

lvlicroempresa e da EmpÍesa de Pequeno Porte e altera outros dispositlvos 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 alterâções posteriores.

Houve tambem, 66níoÍme e)cgeÍrcia da Lei, a compÍovaÊ pela conbbilidade da Prebitura da eístênoa de dotaÇão orçâmentâia

píopna paa abnder à despesa.
poí fim, foi elaborado o ediH, com a partcip@ e sob oÍientação desta Consultcria Juridica, motivo pelo qual podernos atestar que

El insÍurnento obedece integElrnenE aos term6 da Lei 8.66ô83, mo€fando indusive um grande zelo paÍa mm 06 intere§ses da

Adminisfaçâo Pública, poí seÍ esla a diÍeliz do ftefuita Municipal e do6 l'lembncs da CPL'

b, mes*. forma, a minuE da CONTRqTO que acornpanha o edital esü ehborada nos bnnos da Lei, observando todas as

exrgàrcias cabiveb, e sendo mereflE coín as dispos@ do edital.

Assm, apo6 o@minar o píoce§so em epigrafe, nossa coíldusáo é de que o rnesÍlo encontese a ryoo com a legisl4ão

apl6avd, pelo que 4mvaÍnos da bÍma coÍno se enconfam, mnfuÍme eígência do art 38, paí4raÍo único, da lei 8 6668J.

Oesta forma, conduinns que o processo esta eÍn condi@ paÍa que seja inioada a fme d€cisÓria, coÍn a Publi:a@ do Edital, e

dai passandGse às fases de recebirnenb e juba'nenb Íes@vas propostas e da habillt4e dos licitantes

PrefeituÍa lvlunicipal de São Bernardo, E

JURiDICA

de setem de 2022
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