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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CENTRO - SÃO SenÍ{ARDO/ml
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Assessoria iurídica

PARECER JURIOICO PREVIO

RATO DO PREGÃO ELET

ReÍ.: Edital de Licitaçao reÍerente ao Processo AdministÍati\o 2021007012021- Pregão , da Prefeitura Municipal de São Bemardo,

para Contrataçâo de empresa paÍa Registro de Preço para futuro fornecimento de material de limpeza hospitalar, para atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de.

Relatório:

A PreÍdfura Municipal de Sáo BeÍnado visando à ConfaEçâ) de empresa para Registro de Prcço para fufuro foínecirnento de

mateÍial de limpeza ho6piblar, para ateflder as necessidades da PÍebituÍa lvunicipal de Sao B€mardoÍ\,l4.

E, para veÍifica@ da legalidade e rqularidade dos gocedimenb€ dotados, antes de inioar-sê a fase exEma do [ocesso,
solidh a coínissao peírnanenb de Lrcits@o o pareceÍ desta mnsultoÍia.

Prefeitura Municipal de São Bernardo, 19 novembro de 2021.
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PARECER:

O proceso esta ern udem e obedece as disp6@ da lei 8 666i93.

O serv@ @eb da Licila@ foi deüdarnente caracEizado por ocêiáo da instaur4tu do processo, na respectva solicitafro de

abeÍtra da licitaÉo, e da rÍEsÍna foína trabalh&do junb ao editd, at€fldendo à exgência do at 14 da lei de Licib@ e em oÍdem e sob a

égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Administração Públicâi Lei Federal no 8.666, de

21106/'1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constitui@ Federal, institui normas para licitaÉes e contratos da AdministraÉo

Pública e dá ouiras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas altera@s; Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, DistÍito Federal e lilunicipios, nos termos do art. 37, inciso X1Xl, da ConstituiÉo Federal, modalidade de

licitação denominada pÍegão, para aquisição de bens e serviços @muns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regúlamenta o pregã0, nã forma eletiônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outias providências, Decreto Municipal no 010/17e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: lnstjtui o Estatuto Nacional da

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

agosto de 20.14, e subsidiaÍiamente, no que coubeÍ, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.- 
Houve tamtÉm, conforme exlleflcia da Lei, a mmprov4áo pela conbtilidade da PÍebitura da eistência de dotafro orçamentâia

píopia paa aEnder à despesa.
por fm, foi elabo(ado o edital, com a partcipa@ e sob oÍientaçm desh Consultoria Juridica, motivo pelo qual podernos ate§tar quê

hl instuÍnento obêdece inEgralmeflE ms tsÍm6 da Lei 8.66683, mctando indusive um gratdê zelo para com o§ inteÍessês da

Adminisü4e) Pública, po'seí esta a diretiz do Prefeita Municipal e dc [4eínbíDs dâ cPL

ba mesma forma, a minuh da CON]RATO que acompanha o edihl esta elabotda nos brmos da Lei, observando bd6 as

exgàcias cabiveb, e sendo coaents orn as disposirpes do editd.

Assim, 4ós examinar o pÍoces§o em epigraÍe, nossa condusão é de que o rnesmo enmntrase em aordo mm a legislr&

aplicavel, pelo que aprovamos da foÍma coÍno se enmnfam, mnbrnr exgencia do art 38, paragrab Únim, da lei 8 66&9J.. 
.' 

Oeuà fo-a, conduínne que o processo eslá eÍn coíd@ paa que se1a inoada a fase deciÚia, mm a Publca@ do Edital, e

daí passandcse as fases de rccebimenb e Julgamenb respedivas pÍopostas e da habilitaÉo dos liciEntes.

Eis o pteceÍ,
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