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panecen luníorco pnÉvto
MINUTA DE EDITAL E oo coNÍmio oõFnÉcÃ-erRôNrco sRp.01 512022

Ref,: Edital de Licitaçâo referente ao Processo Administrali\o 2022017- PREGÃO ELEIRÔN|Co SRP 015/2022, da Prefeitura
l\.4unicipal de São Bernardo, para Contratação de empresa para Registro de Preço para futura aquisiÇâo de gêneros alimenticios
para cestas básicas, para atender as necessidades da Prefeitura lvlunicipal de São Bernardo/MA..
Relatório:

A PreÍeitura Municipal de São Bemardo visando à ContataÉo de emprea para Regisfo de Preço para futlra euisição de
gêneros alimentícios para cestas básicas, para atender as necessidades da Prefeitura L4unicjpalde São BemardoitúA. Sao BemarddMA

E, para venfcaqão da legalidade e regularidade dos procedimenbs adohdos, anbs de iniciar-se a Íase exEma do píocesso,

solicita a comissão permanente de Licihçao o pareceÍ desta mnsultoria.

0 processo está em ordem e obedece às disposiÇoes da lei 8.66683.

O servlço objeto da LicitaÉo foi devidamente caracteizado por ocasião da inshuração do pÍocesso, na respec-tva solicitaçao de

abertura da licitação, e da mesma Íorma trabalhando junto ao edital, atendendo à exigência do art 14 da lei de Licitaçoes e em ordem e sob a

égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artjgo 37: Regula a atuaçâo da AdministraÇão Pública; Lei Federaln" 8.666, de

21106/'1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da ConstituiÇão Federal, institui normas para licita@es e contratos da Adminisuação

Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteÍaçoes; Lei Federal no 10.520, de 17107/2002: Institui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e l\4unicípios, nos termos do art. 37, inciso yü|, da Constituiçao Federal, modalidade de

licitaçâo denominada pregâo, para aquisiçâo de bens e servips comuns, Decreto n0 10.024i19 de 20 de Setembro de 20'19,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenhaÍia, e dá

outras providências, Decreto Municipal n" 010/'l7e Lei Complementar n" '123, de 141122006: lnstitui o Estatuto Nacional da

L4icroempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei ComplementaÍ n0. '147 de 07 de'

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

Houve tam[Ém, conforme êÍgência da Lei, a comprovaÉo pela contabilidade da Prefeitira da existência de dot4â] orçaneÍrEia
pópria para atender à despesa.

Por fim, Íoi elaborado o edital, com a parttcipaÉo e sob orientação desta Consulloria Jurídica, motivo pelo qual podemos atestar que

tal instrumento obedece integralmente aos termos da Lei 8.666,€3, mostando indusive um grande zelo para com os int€resses da

AdminisfaÉo Pública, por ser esta a diretiz do Prefeita Municipale dos Membros da CPL.

Da mesma forma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital esta elaborada nos brmos da Lei, óseÍvando bdas as

exigências cabiveis, e sendo @erente com as dispst@s do edital.

Assim, após examinar o pÍocesso em epígrafe, nossa ondusão é de que o mesmo encontrasê em acordo coín a leg§l@
aplicável, pelo que aprovamos da forma como se enmnfam, @nforme exjgência do alt 38, paragrafo único, da lei 8.666i33.

Desta forma, conduímos que o pÍocesso está em mndi@ para que seja iniciada a Íase decisória, mÍn a Publicâção do Edibl, e.

dai pasando-se às Íases de recebimento e julgamento respeclivas propostas e da habilitaçao dos liciEntes.

Eis o parecer,

Prefeitura i.4unicipal de São Bernardo, de íe\erctÍo 2022
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