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R JURíDICO
E DO CONTRATO OO

Ref.: Editalde Licitação refeÍente ao Processo Administrativo 2021003612021-Prcgáo , da Prefeitura Municipalde São Bemardo,
para Contratação de empresa de empresa especializada para execuÉo dos seÍviços de sanitrzação para atendimento da
Secretaria de administraçãoda PÍeÍeitura do i/unicipio de São Bernardo/MA.

RelatóÍio:

A Prefeifura Municipal de São Bemardo visando à contat@ de empresa especializada para execução dos serviÇos de
sanitização para atendimento da Secretaria de administraçãoda Prefeitura do MunicÍpio de São BeÍnardo/MA.

E, paÍa verifica@ da legdidade e reguldidade dos pÍ@dirn€nbs dobdos, altss de inida-se a fase extsma do píocesso,

solicita a comissão peÍmanenb de LicitâÉo o pareceÍ desta consultoria.

PARECER:

O processo esta em ordem e obedece as disposi@s da lei 8.66ô/93.

O s€rvip obleb da Licitaçao foi deüdaÍnente caracbÍizado poÍ ocasião da imhurqáo do processo, na respectva solrohqão de

abeÍtura da liot@, e da rnesma forma habalhando junb ao editd, âbodendo à engência do art 14 da ld ê Licih@ e em oÍdêm e sob a
égide Constituição da República Federatjva do Brasil, Artigo 37: Regula a auaçâo da Administração Públicâ; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Consttuição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da AdministÍaçâo
Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas altera@es; Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstjtui, no

âmbito da União, Estados, Distflto FedeÍal e llunicipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituiçáo Federal, modalidade de

licitação denominada pregão, paÍa aquisiçao de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024Í9 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregâo, na forma eleúônica, para aquisiÉo de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras provjdências, e Lei Complementar n" '123, de 1411212006] lnstitui o Estâtuto Nacional da MicÍoempresa e da Empresa de

Pequeno Porte e alteÍa oufos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiaÍiamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.666/93 e suas altêraÉes posteriores.

Houve taÍntÉm, conbrme exigência da Lei, a compÍovaÉo pela coobulidde da PreÍeitrra da exislglcja de dotsçao orçamentáia

pÍopÍia para aEnd€r à despesa.

Por fm, foi elaborado o edital, com a paíicjpaçao e sob orienqáo desta Consultoria JurÍdica, motivo pelo qual podernos atestâr que

El insüurnento offi inEgnalments as brmG da Lei 8.66ô193, nrosfado indEive um gÍaúe zelo paa coÍn 6 intsesses da

Adminisfaçao Pública, por ser esta a diÍetrz do Prefeita Municipal e do6 l/emhls da CPL.

Da m€sma foírna, a minuta da CONT&qTO que acoínpanha o edihl eslá ehborada no6 brmos da Lei, óservando bdas as

exigências cabiveis, e sêndo coerente com as disposi@ do edihl.

Assim, apos examina o pÍocesso em epígrab, nossa condusão é de que o nEsÍno en@nbase em acoÍdo coÍn a legisl@
aplicável, pelo que aprovamos da fomn coÍno sê encontam, conÍonne exjgqrcia do art 38, paagrab Único, da lei 8 66d93.

Desta forma, conduimos que o pÍocesso está em óndi@ para que sela iniciada a fase decisória, com a Publicaso do Edital, e

dai passardGsê as fases de rccebirn€nb e julganenb respectvõ propostas e da habiÍ@ do§ licihntes.

Eis o paÍecer,

PreÍeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 22 de junho de iunho de 2021'
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