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PARECER JURiDICO PRÉVIO
MINUTA OE EDITAL E DO CONTRATO OO PREGÃO ELETRÔNICO SRP.O29/202,I

RêÍ.: Edital de Licitação referente ao PÍocesso Administralivo 2021004012021- Pregão , da Prefeitura Municipal de São Bernardo,
para ContrataÉo de empresa para fomecimento Prestação de serviços para realização de estudo cientifico baseado no guia

nacional de vigiláncia epidemiológica para atendimento Prefeitura Municipal da Prefeitura do Municipio de São Bemardo/MA.
Relatorio:

A PreÍeifura Muniipal de Sâo Bernado visardo à confa@o de empresa paa de empresa para Fomecimento Prestaçâo
de serviços para realizaÉo de estudo cientifico baseado no guia nacionalde vigilància epidemiológica para atendimento Prefeitura
l\runicipal da Prefeitura do [/lunicípio de Sâo Bemardo/MA.

E, para vsficaÉo da legalidade e r{ulaÍijade dos pocedimenbs adotados, anbs de iniciar-se a fase exbma do processo,

soliota a mmissáo permarente de Lidbçao o parcceÍ destâ onsultxia.

PARECER:

O processo esta em ordem e obedece à disposiçoes da lei 8.66ô/93.

O serviço objeto da LicihÉo fui devidamente carac{erizado por oc6ião da insburação do processo, na respedva solicitaÉo de
abertura da lidtâçáo, e da mesma foÍma trabaihando junb ao edital, aEndendo à exigencia do art 14 da lei de Licjbçoes e em ordem e sob a
egide Constituição da República Federaüva do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da AdminisfaÉo Pública; Lei Federal no 8.666, de

2'1106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, institui normas para licita@es 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 Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituiçao Federal, modalidade de

licitação denomjnada pregão, para aquisiçao de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/'19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônicâ, para aquisiçâo de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, Decreto Municipal n" 010/'17e Lei Complementar n0 123, de 141122N6. lnstitui o Estatuto Nacional da

lvicÍoempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera oufos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiÉes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraÇÕes posteriores.

Houve também, conbrme ex!àcia da Lei, a mmpmvaÉo pela conbtiliiade da ftefuitura da exisglcia de dot@ orÇamentâia

própfla para atendeÍ à despesa.

Po( f m, fui elaborado o editd, com a paíicipa@ e sob oÍientação desla ConsultoÍia Juídlca, motvo pelo qual pdemos atestar que

tal instumento obedece integralme0b aos bÍmos dâ Lei 8.666/93, mostraldo indusive um grande zelo para com os inteíesses da

Adminisfaçáo Pública, por ser esta a diretiz do Adminsitração Municipal e do6 l,lêmbíos da CPL.

Da mesma forma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edihl eslá elaborada nos terÍnos da Lei, obseNando bdas as

exigências cabíveis, e sendo coerenE com as disposi@ do edibl.

Assim, 4ós e)Gmina o processo em epígraÍe, nossa condusão é de que o rnesmo encontese em acordo com a legishlo
aplicável, pêlo que aprovamos da forma @Íno se enconfam, mnfoÍne e)qàcia do art 38, paÉgrafo Único, da lei 8.66U93.

Desta ÍoÍma, conduímos que o processo está em condi@ pâra que seja iniciada a Íõe decisoíia, com a Publb4áo do Edital, e

dai passandGse às hses de rccebirn$to e julgamenb respectvas píopostâs e da habilhÉo Ós licibntes.

Prefeitura lüunicipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 20 de julho de 2021.
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