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PREFETTUFJT MUNICIPAT Dê 5ÃO BERNARDO
ÊSTADO DO lrilÁRANHAO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA N9 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Declaro para os devidos lins, que o5'rç1viçaq.oficto desta licitação são considerados despesas de

consumo e havendo, portanto, suficiôncia de dotação drçailienúria para realizaçáo do certame, destacamos

que na licitação para registro <le preço não e nàcessário indicar dotação orçamentária, que somente seÍá

exigida para a formalizacj;o do contrato ou outro iÍistrúmento hábii, conforme o Art. 7', §2" do Decreto

Àcpl

MD. PRES. CPL / PIVISBMA- ELIZA DOS S ,\ LIMA
ASSUNTO: DOTAÇÃO ORÇAMEN'I'ÁRIA PT\RA ABERTIJRA DE PROCESSO LICITATORIO;

Federal n" 7 .892/2013 e alteracões.

São Bernardo-MA, 03 de fevereiro 2022
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PRÊFEITUR.À §,IUNICIPAL DÊ SAO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAçA BERNARDO COÊLHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Assessoria jurÍdica

PARECER JURíDICO PRÉVIO

MINUTA OE EDITAL E DO CONTRATO OO PREGÃo ELETRÔN|co SRP.(}OS/2022

RsÍ.: Edital de Licitaçao referente ao Processo Aoministratiuo 202200t Pregão , da Prefeitura l\4unicipal de São Bemardo, para

ContrataÉo de empresa Futura AquisiÉo de enxoval paÍa recém nascidos, para atender as necessidades do Municipio de Sáo

Bemardo/MA

RelabÍio:

PARECER:

O processo c.sÉ em oícêm Ê otro€oÊ às disposiçoes da i€i8.6ôô/93.

O seÍvrço objeto da i:itaFo foi cjevrdamente caÍactsrizâdo poÍ ocairão da instaur@ do píocesso, na respeciiva solotaÉo de

abertura da licit4ão, e da mesma forma trabâlhapdc junto ao editd, atendendo à exigêrola do at 14 da lei de Licib@ e em oÍdêm ê sob a

egide ConstituiÇao da República FeCeia'jva dJ Brasil, Artgo 37: Regula a atuaÉo da Administraçao Pública; Lei Federal n" 8.666, de

21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Consütuição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administação

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

âmbito da União, Estados, Distrito Feoeral e Municipios, nos têrmos do art. 37, inciso XXl, da ConstituiÉo Federal, modalidade de

licitaçâo denominada pregão, pare aquisiçâo de bens e serviços mmuns, Decrêto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregâ0, nà forma eletrônica, para aquisiçâo de bens e serviÇos comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outias providências, Decieto Municipal n" 0'10/17e Lei Conrplementar n" 123, de 1411212006 lnstitui o Estatuto Nacional dâ

Microempresa e da Empresa de Fequeno Po'1e e altera outros dispositívos legais, alterada pela Lei Complementar no 147 de 07 de

agosto de 2014, e subs:diariamente, nc que couber, as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações posterioÍes.

Ho{.tve tarncÉm, mnbrme exlgênoa da Lei, a comproyaçfu pela contabilidade da PrF-bibra da exstência de doEçao oíçamenEria

gopírâ para atsnder à de§pesa.' 
poÍ fim, foi elaborado o edftal, com a pârtcipaÇão e sob or'êntaçal dêsta ConsuitoÍh Juridica, motivo pelo qud pcldeínos ateshr que

tal instumento obedece integralmênte aos lermos da Lei 8.6ô6i93, mo6fando indusi\íe um grande zelo para com o§ interesses da

Administr4ão Pública, por s€r esta a direÍtz do Prefeib Municipal e do§ fi4Êmbios da CPL.

ba mesma fonna, a minuta da CONTRATO que acoínp2nhe o edihl eíá eiaborada nos Ermos da Lei, obs€Ívando Mas as

exioénoas cabiveis, e sendo meftÍlts com as disposrgJes do editir." Aa.i*. apos examinar o processo e,n epígrae. nossa ccní;usi' é de que o mesmo efl.ontrase 9,-rylo mtn a legislaÉ.

apl6áv6, pelo que aprovamos da forma coÍno se encontram, conforme e1jgelda do art 38, paÍalgrafu Único, da lei 8.666/93'
' 

Oesia fonn! concluimos que c processo está ern mndi@es para oue sela iniciada a fasê decisoía, mm a PublicaÉo do Edital, e

dai passandGse às lases oe recebirnento e jülgamento resFêclivas propcstas e cja habilitaÉc dos liohntes.

Eis o paÍecer,

PreÍeitirià lúüÍiicipal de Sãc Bernaroo, Eslado dc lúare,nhã0, em 04 de fevereiro de 202.

ASSESSORiA JtJRiDiCA
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A Preieiturâ Municipal tie Sâo Bemardo lisando à ConÍatação oe êmpresa para Futura Aquisiçao de enxoval para recém

nascidos, para atender as necessidades do Municipio de Sâo ÊiemardolMA

E, para veÍficâção da legalidade e regularioaie oos pr«rdiméntos adotados, antes de iniciaÍ-se a Í6e exEma do processo,

solicita a comissa) peÍmánenb de l-icltação c pareceÍ desta consülloía


