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Ref.: Edital de Licitação reÍerente ao Processo Administrativo 2022060- Pregâo , da Preleitura Municipal de São Bernardo, para
Contrataçào de empresa para Prestaçâo de Serviços para Objeto a Empreitada por PreÇo Global, para a Contratação de empiesa
para execuçâo dos serviços de Sistema simpliícado de abaslecimento de água no povoado cajazeiras no municipio de São
Bernardo/MA

Relatório:

A Prefuitura L4unicipal ê Sao BemaÍdo üs do à Ob1elo a Empreitada por Preço Global, para a Cmtataçâo de €mpíesa paa
exeqr@ dos seMços de Sistema §mdmcado de abasteomento de 4liJe no povoado calazeiras no municipio de São Bemardoil\.44.

E, pãa verifca@ da legalijade e regularidade dos procêdimenbs adotados, antes de iniciar-se a hse exbma do processo,
solicita a comissao pefinaneÍtb de Licitação o parec€Í desta consultoíia.

PARECER:

O processo está em oÍdem e obedece às disposi@ da lei 8.666/93.
O seÍvip obleb da Licibqão foi deüdarnente caracteízado por ocasião da insburaçá) do processo, na respedva soliitaÉo de

abeÍtura da lota@, e da rnesÍna foíma fabalhando junb ao editd, atendendo à exigenoa do art 14 da lei de Licitâ@ e em ordem e sob a
égide Constituição da República Federativa do Brasil, Arligo 37: Regula a atração da Adminisfação Pública; Lej Federal n" 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o a(. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterapes; Lei Federal n" 10.520, de'17/07/2002: lnstitui, no
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e l\.4unicipios, nos teÍmos do art. 37, inciso yü|, da ConstituiÇão Federal, modalidade de
licitação denominada pÍegão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024119 de 20 de Setembro de 2019,
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviÇos comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei Complementar n0 123, de 1411212006 lnstitui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de
agosto de 20'14, e subsidiariâmente, no que couber, as disposiçôes da Lei n" 8 666/93 e suas alteraçoes posteriores.

Holve tõnbem, coÍrfuíÍne exigencia da Lei, a comprova@ pela mntat lidade da Prefuitrra da exj§hcia de dot@ oíÇanentãia
píoúa para abnder à despesa.

Poí fm, fti elaboÍado o edital, mm a pãtiop@ e sob oriêntação desta Consuttoria Jurídica, motivo pelo qual podêÍÍros atestar que

tal insfumento obedece integralmente aos tennos da Lei 8.66683, Ínostrando indusive um grande zelo para com 6 interesses da
Adminisf4áo Pública, por ser esta a diretrrz do PreÍeita Municipal e dos [,1embrcs da CPL.

Da Ínesma foÍÍna, a minuta da CONTRATO que acompanha o edihl está elaborada nos termos da Lei, observando todas as

exigênoas cabiveis, e sendo coerente mm as disposiçoes do edital.

Assim, apos examinar o processo em epigrafe, nossa condusão é de que o mesmo en@ntrase em aoÍdo corn a legisl@
aplicávd, pelo que apíovamos da foÍma como se enmntam, conbme ê.xtgencia do art 38, paragrafo único, da lei 8.666/93.

Desta brma, conduírnos que o processo está em condiFes para que sela iniciada a fase decisoria, mm a Publix@ do Editat, e
daí passardGse as bses de recebimento e julgdnento respeclivas propoías e da habilitaçao dos liotantes.

Eis o pareceí,

Prefeitura l\.4unicipalde São Bernardo, Estado do L4aranhã0, em 31 de outubro de 2022

ASSESSORIA JURíDICA
Joelsi Franklin Costa
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