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Assessoria jurídica

PARECER JU DICO PRÉVO

MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP.Oí9I2022

ReÍ.: Edital de Licitaçâo reÍerente ao Processo Adminiskativo 2022008- Pregão , da Prefeitura lilunicrpal de Sáo Bernardo, para

Contratação de empresa para Prestação de Serviços para ContÍatação de empresa paÍa Registro de Preço para Íutura execução

dos serviços de transporte escolar para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/iila

RêletóÍio:

A hefeituÍa ftíunicjpal de São BemaÍdo úsando à Confataçto de eínpresa para Regisfo de Preço paÍa futura exeo]@ dos

serv@s de fansporle escolaÍ para atendimento da Prefeitura Municipal de São BemardolMa.

E, para verifcaçao da legalidade e regularidade dos procedimentos dotâdos, antes de iniciar-se a fase extema do Pocesso,

solijta a coÍnissão p$nanente de Licita@ o parecer desta consultona.

PARECER:

Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo, Estado do lraranhão, em 29 de fevereiro de 202

O processo está em ordem e obedece às disposipes da |ei8.66683

O serviÇo ójeto da Licitação foi devidamente caractêrizado por ocasião da inslaur@ do processo, na rcspediva solicita@ de

abeÍlura da liotaçâo, e dâ rnesma Íorma fabalhando junto ao edital, atendendo à eígência do art 14 da lei de Licib@ e em ordem e sob a

egide Constituiçâo da Repúbtica Federativa do Bràsil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Administração Pública; Lei Federal n" 8.666, de

ZitOOllgge: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Consüiuição Federal, institui noÍmas pâra licitaçoes e contratos_d-a-AdministraÇã0

Éúblaa e dà ouiras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterapes; Lei Federal n" 10 520, de 17107/2002: lnstitui, n0

âmbito da União, E;bdos, Distrito Federai e l\4unicipios, nos termos do art. 37, inciso X'Xl, da ConstituiÇão Federal, modalidade de

licitação denominada prêgão, para aquisiÉo de bens e serviços comuns, Decreto n" 10024/19 de 20 de Setembro de 2019'

Regulamenta o pregâ0, nã forma eletrônióa, para aquisiçâo de bens e serviços comuns e serviços çgmuns de êngenharia, e dá

outiás proviO6nàiasi Decreto l\4unicipal no 010/17e Lei Complementar no '123, de 1411212006. lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei ComplementaÍ no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8 666/93 e suas alteÍaçÕes posteriores'- 
Houve tamhÉm, conforme exgência da Lei, a mmprovaÉo pela mntabilidâde da PrebiUra da existência de dotaÇão orçâm€Írtáia

póúa para atendeÍ à despesa.
poÍ fm, foielaboíado o edttd, com a par[opação e sob oÍient@ desta ConsultoÍia Juridica, motivo pelo qud tlodemos atesEr que

tal insfurnento obedece integralmente aos leÍmo6'Oa Lei AOmES, m6fando indusive um grande zdo para com 6 inteÍesse§ da

AdminisfaÉo Pública, por seràsta a diretiz do Prefeita lllunicipal e dos llembros da CPL
'0. ,orr'Íoar, a minuE da CONTRATO que acompanha o edital está elaborada nos teÍmos da Lei, obseívando bdas as

exrgeíroas cabÍveis, e sendo merente mm as disposiçoes do edital'

Assim, após examinar o pr** ,, epigrafe, nossa mndusáo e de que o rnesmo encontrâse ?!-ryP m,n a legisl@

apfiAvef , pefo qü Jprovamos da forma como se enoifam, confume extgeÍrcia do art 38, paagrafu único, da lei 8.666/93,. 
.

Destâ forma, onduimos que o proceso está em condi@es pãa que seja iniciada a Íase decisoria, coÍn a Publlca@ do Edital, e

dai pa§andcse às fases de recebimenb e julgamenb Íespedivas propostas e da habilitaçao dos licihnhs

Eis o parecer,
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