
.g`t0°*ftyAfty ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

CNPJ: 41.522.277/0001 -61
Av.  Francisco da Costa Veloso,  N° 620 - Centro

Cabeceiras -Piaui
®^®B®Epc,EFEips

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 09/2018
PREGA0 PRESENCIAL N° 02/2018
AASSUNTO:     AQUISICAO     DE     GENEROS     ALIMENTicIOS     PARA     ATENDER     A
PREFEITURA      IVIUNICIPAL      DE      CABECEIRAS-PI,       E      SUAS       RESPECTIVAS
SECRETARIAS.

PARECER JURiDICO
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MUNICIPAL  DE  CABECEIRAS-Pl,   E  SUAS  RESPECTIVAS  SECRETARIAS,   conforme
especificag6es    do    Processo    Licitat6rio    em    referchcia,    a    ser    celebrado    entre    a
FreEFEITURA    MUNICIPAL    DE    CABECEIRAS    DO    PIAui    -    Pl    com    a    empresa:
EDIvllLsON DA COSTA SILVA ME, inscrita sob o CNPJ: 09.598.693/0001-30.

0 procedimento  Licitat6rio foi  realizado atravds de  Modalidade Pregao Presencial
n° 02/2018, pela Comissao  Permanente de Licitaeao deste Municipio,  Processo Licitatorio
no 09„018.

0  atual  parecer,  fundado  nos  termos  do  art.  38,   inciso  VI,  da  Lei  n°  8.666/93,
visando  a  contratagao  da  empresa  para  fornecimento  de  combustivel  e  derlvados  de
petr6leo,  implica no fate das empresas terem sido vencedoras em razao da apresentagao
de proposta mais vantajosa do Pregao Presencial n° 02/2018.

Analisando  a  documentagao  das  empresas,   verifica-se  que  a  contratagao  das
empresas acima identificadas esta adstrita a apresentagao das Certid6es de Regularidade
Fiscal  e  Tributaria  do  Municipio  e  Previdenciaria,  conforme  Ata  da  Sessao  Publica  em
anexo.   Desta   forma,   compulsando   os   autos,   as   Certid6es   supramenciomadas   foram
juntadas ao presente processo.  Portanto encontra-se apta a formalizar o termo Contratual.
Quanto a documentagao apresentada  pela  empresa:  EDMILSON  DA COSTA SILVA IVIE.
Nota-se  que  a   mesma  esta   quife  com  todas  as   suds   obrisag6es  fiscais,   tribufarias,
trabalhista e prevldenciaria.

Quanto a minuta do contrato sob analise,  observa-se que a  mesma cont6m todas
as  clausulas  essenciais,  previstas  na  legislagao  pertinente  (art   55  da  Lei  n°  8.666/93).
Conforme Despacho Adjudicat6rio e Homologat6rio sera pago pelos produtos adquiridos a
empresa  o seguinte:  R$  135.930,84  (cento e trinta  e  cinco  mil  novecentos e tnnta  reajs e
oitenta e quatro centavos).

Pelo  dito   acima,   e   face   nao   haver   nenhum   6bice   legal,   oumpridas  todas   as
formalidades   legais   exlgidas,   SOMOS   de   parecer  favoravel   a   assinafura   do   referido
instrumento,  a ser celebrado entre a  Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piaui, com
a empresa EDMILSON  DA COSTA SILVA ME,  atendendo ao que die a  legislaeao acima,
nos mesmos termos e condie6es contratuais especificados.

E o Parecer, s.in.j.

Cabeceiras do Piaui (Pl), 09 de fevereiro de 2018.

Marvio Marconi de Siqueira Nunes
Assessor Juridico


