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Assessoria iurídica

PARECER JURiDICO PRÉVIO
MINUTA DE ED ITAL E DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNIco SRP-()I0/2021

Ref.: Edital de Licitação Íeferente ao Processo Administratiuo 2021001612021- Pregâo , da Prefeitura Municipal de São Bemardo,
para ContrataÉo de empresa para fornecimento de gêneros alimenticios para Merenda Escolar para atendimento do Municipio de
São Bernardo/MA.
Relíório:

A Prefeitura L4unicipal de São Bemardo visando à mnfataqão de empresa para de empresa para Fornecimento de gêneros
alimenticios para Merenda Escolar para atendimento do l\.4unicipio de São Bernardo/lvlA.

E, para vsficaçao da legalidade e regularidade dos procedimenbs adotados, antes de iniciar-se a fase exbma do processo,

soliita a comissao permanente de Licitação o parecer desta consultoria.

PARECER:

O processo está em ordem e obedece às dispo6i@ da lei 8.666/93.

O sêrvip objeb da Licitaçáo foi devidamente caracterizado por ocâsiâl da instauraÉo do processo, na Íespectva solicitaÉo de
âbeÍtura da licitaçáo, e da mesma forma fabalhando junb ao edital, atendendo à exigência do art. 14 da lei de Licita@s e em ordem e sob a
egide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da AdministraÇão Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o aÍt. 37, inciso /ü1, da Constituição Federal, institui normas para licitaFes e contratos da Adminiskação
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 l\4unicipios, nos termos do art. 37, inciso /ü1, da Constituição Federal, modalidade de

licitaçao denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n0 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregâo, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras pfovidências, e Lei Complementar n" 123, de 14112J2006'. lnstitui o Estatuto Nacional da L4icroempresa e da Empresa de

Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçôes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores.

Houve tamtÉm, mnforme exigência da Lei, a comprovaçáo pela mntabilidade da Prefeihrra da exist&cia de dohção orçamentáia
própria pam atender à despesa.

Por fim, foi elaborado o edrtal, mm a participação e sob orient4ão desta Consultoria JurÍdica, motivo pelo qual poderÍns atestar que

tal ins[umento obedece inbgralmente aos termos da Lei 8.666i93, moshando inclusive um grande zelo paÍa com 06 interesses da

Adminisf@ Pública, por ser esta a diretnz do Prefeita l\.4unicipal e dos L,4embros da CPL.

Da mesma forma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital está elaborada nos teÍm6 da Lei, obseívando todas as

exigências cabíveis, e sendo merente mm as disposi@s do edital.

Assim, apos examinaÍ o processo em epígrafe, nossa condusâo é de que o me$no encontrase em acordo corn a legislaÉo

apliúvel, pe,o que aprovamos da forma como se enconfam, mnÍorme exigência do art 38, paragraÍo Únim, da lei 8.66U93.

Desta forma, conduimos que o pro@sso está em condiçoes para que seja iniciada a fase decisoria, com a Publicaçâ) do Edital, e

dai passandGse às fuses de recebimeflto e julgamento respectivas propostas e da habilitaÉo dos licitantes.

Eis o pareceÍ,

Prefeitura l,4unicipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 18 de janeiro de 2021.
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