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Rsf.: Edilalde Licitaçáo referente ao Processo Administrativo 202301003/202&- Pregão , da PÍefeituÍa Municipal de Sáo Bemardo,

para Contratação de ámpresa para Prestação de Serviços para Registro de Preço para Contrata@ de empresa.para execuçâo dos

serviços de locação, implantação, suporte tecnim e manuten@ de softwares para portal de noÍcies, portal de transparência,

sistema de lanpmento e acompanhamento de licitaÉes e contratos do muicipio de são Bemardo - MA.

Relatório:

A Mitura Munupalde sfu Bemãdo visã'do à Rqi*o e Preço paa cdlrattrê de emprE§a pala e)Golça dG seÍv'ços

de loca@, implat@, $poÍb bcni:o e ma1ubrçto de sofrlvaes parâ p«tal de notícias, poÍbl de banspaÉncia, sistema de lançamento e

ammparhamenb de lidtaÉes e contratos do Muniipio de Sâo Bemado - I\IA

E, parâ \eíificação da legalilade e Íegulailade d6 p.ocediÍÍEflb6 adoHG, mtes de inbiãse a f6e eíema do píocesso,

soli:'ta a comism permarrenb de Lici@ o parccÊr desta consulbria,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA t{O 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPI: 06,125.389/0001-88

Assessoria ,iurídica

PARECER JURíOIco PRÉvro

NINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÀO ELETRÔNrco sRP.0022023

PARECER:

Es o parecer,

O píw e§tá em oídeín e obedece às disposi@ da lei8 666A3 
-

ó !*t" oqrm o, 56eá, rri d"rdr*rt d*teir.d. poí ocsiao da instaura@ do pÍoces§o, na Íespecliva sdrit@ de

abertura da licitaçá, e Oâ n esra túa ralatt'inoo irno uo .Oiat, ,endendo à exçência do at 1 4 da lei de Lcitaçoes-e em ordem e sob a

égide Constituição da República Federativa do Básil, Artigo 37: Regula a atuapo da Administraçao Pública; Lei Fedeml n0 8'666' de

2,1/06/1993: Regutamenta o art. sz, incü )i-1, eá Constiiui6o reãerat, institüi norm6 para licrtaçÕes--e-contratos-da Administração

p;ú;; ãr.ri* providências, *rao .prrx* ainda toias as suas alteraÉes; Lei Federal no 10 520, de 17107 D002: lnstitui' n0

âmbito da Uniã., Estados, Distlto r"oããi 
" 

úr."ipiór, nos termos do art i7, inciso Xxl, da constituiçao Federal, modaiidade de

licitação denominada pregão, para uquirúo J" Én. . serviços comuns, Decreto no 10 024/19 de 20 de Setembro de 2019'

Regutamenta o pregão, na torÍn, .r.Àniãã, p*-àquisiçao od uens e serviços comuns g.:gIry.ol*rie engenharia, e dá

out"rr. pàrioená.r, Decreto Municipat n;'oiÚiz.' r-.i' corprumentar no i23, de 14/122006: lnstjtui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alteÍa outros dispositjvos legais, alterada pela Lei complementar n0' 147 de 07 de

à"rú àã ZOf+, . *Usidiariamente, ho que óuber, as disposiçoes da Lei n".8.666/93 
" 

suas alteraçÕes posteriores

Hou\,e tmbém, conforme .xg#, d-;iJ , ,*díova;. pela conhbilijade da PÍefuit'rra da exis€nca de do6âo oíçarÍEnEia

propria para abnder à despe§a
po( fim, bi elabomdo o ediH, cün a pãtqpaÉo e sob oÍient@ desta consultüia Jurídica, rnotivo pelo qual podernos atestar que

tal ins8umenb obedece hbgralÍEnE * t""* iãLi o.ooorBs mo6tranoo indusi're um grande zelo para com os interes§es da

Adffi;;t& Púbü.a pr ser-esta a diretiz do Pcfeita Municipal e dos lvlembros da CPL'

Da mesma t0n11., . rin,rtu üíôor,iil?ô ü;'.cot úha o ediH está elaborda n6 bnn6 da Ler, ob§êívando tod6 6

exgências cabiveis, e sendo coeíenE mm 6 d6po6l@ do edital'

Assim, aph e)íáminã o tr#-J;ir#,-n^t *'0"'a 9 9" 
q::^' gg:,Y5:ffift ccrn a lesbl*áo

adtád p"b üáúrr* da fonna csno se encontam, confuírÍE exllênca do art 38 parâErab unr@, 0a |e| õ.oooívr.

Desta fonna, mndulrno§ que o p,ocesso esta eon cond@ para que seia inüada; í6e decboÍia, com a Puurcaç& do Edital, e

oai pat anJtóx tcÂ & Íecêblrnenb e'julgamenb Íespeclivõ píopostas e da hÔillt4to dG liitântss'

PÍefeiture Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhto' em 16 de janeiro de 2023
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