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PRÊfEITURA MUilICTPAL DÊ SAO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

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

AssessoÍia iurídicâ

MINUTA D

PARECER JURíDICO PRÉVIO
E EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO EL rco sRP.008i2022

Ref.: Edital de LicitaçAo referente ao Processo Aoministrati\o 2022008- Pregão , da Prefeitura l\,4unicipal de São Bernardo, para
ContrataÇão de empresa Futura Aquisição de enxoval para recém nascidos, para atender as necessidades do lllunicípio de São
Bernardo/[,4A

Rêlatório:

A PreÍeitura l\lunicipal de São Bemardo lisando à Confataçâ) oe êmpresâ para Futura Aquisiçao de enxoval para recém
nascidos, para atender as neressldedes do lvlunicipio de Sao Bemardo/lúA

E, para venfcãÉo da legalidacie e Íegularicaie ocs procedimeàtos adotados, antes de inicjaÊse a fase extema do processo,

solici'á a comissâo p€rmânente de r-bitaÇao c pareceÍ desta mr,sültom.

PARECER:

O processo eslá em ordem Ê oiteoeq: às uisposiÉes da isi 8.6ôô/93.

O serviÇo objeh da i.:citâÇéo Íoi ievidamênte caracterizado por ocasÉo & insEuração do processo, na respectiva solicita@ de

abertura da licita@o, e da mesma tbÍme trabalhandc junto ao edital, atendendo à eÍgêrrcia do art. 14 da lei de Licita@s e em ordem e sob a

egide Constituiçáo da Rêpública FeCeiaiiva dc Brasil, AÍtrgo 37: R-^gula a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso )«1, da Constituição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, senCo aplicedas ainda todas as suas alteraÇoesj Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Feoeral e [,4unicípios, nos lermcs do art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade de

licitaÇâo denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024i19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisiÇão de bens e scrviÇos comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, Decieto Municipal n" 010/17e Lei Con,plernentar n" 123, de 1411212006: Institui o Estatuto Nacional da

l\,4icroempresa e da Empre§a de Fequeno Po'1e e altera outros dispositivos legais, alterâda pela Lei Complementar n0. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, nc que couber, as disposiçÕes da Lei n" 8.ô66/93 e suas alteraçôes posteÍiores.

Houve tamlÉm, conforme exigência da Lei, a mmprol,aÉo pela contabilidade da Pn-feitura da exrstê,noa de dotação orçamentária

própía para abnder à despesa.

Por f m, foi elaborado o edital, mm a p3ÍlicipaÉo e sob onentaÇão desta Consultona Jurídica, motvo pelo qual podemos ateshr que

tal insÍumento cbedece integralmente aos iêrmos da Lei 8.666i93, mosfandc indusive um gÍande zelo para com os interesses da

AdminisfaÉo Públice, por ser esta a ciiÍetriz do PreÍeiia lvlunacipal e dús lvlembios da CPL.

Da mesma fo,Ía, a minuia da CONTRATo qrre acomp2n;ie o edital está eiaborada nos termos da Lei, observando todas as

eÍgêncjas cabívei§, e sendo coercnte óm as disposisÉs do editá|.

Assim, apos examinar o processo ein epigrate, nossa mní,usào é de que o mesmo en@ntrasê em a@rdo mm a legislação

aplicável, pelo que aprovamos da forma como se encontrarn, mnforme engênda d0 art 38, palagrafo único, da lei 8.666,€3.

Desta formã, oíduímos que c prc,cesso está ern condiÇoes paia üue seja iniciada a fdse decisória, mm a Publicação do Edital, e

daí passando-se às lases de recebirnento e jülgamento respeciivas propcsias e cja nabiiitaçác dos licitantes.

Eis o parecer,

ASSESSORiA JURiDiCA

PreÍeitutà 1,4üíiicipal.de São ilernaroo, Esiarlo dc iVaie,nhã0, em 04 de fevereiro de 202.


