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PARECER JURIDICO PREVIO

MINUTA OE EDITAL E DO CON T RATo Do pREGÃo ELETRôNrco sRp-025/2022

Ref.: Edital de Licitação referente ao Processo Admínistratiuo 202202y Pregão , da Prefeitura l\4unicipal de São Bernardo, para
Contratação de empresa para Prestaçâo de ServiÇos para Contratação de empresa para Registro de Preço para futura contratação
de empresa para execução dos serviços prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando elaborar
planejamentos eskatégicos, com o escopo de dar suporte às politicas públicas para a Prefeitura de São Bernardo/MA.
Relatódo:

A Prefeitura L4unicipal de Sá: Bemardo visando à Contrataçao de empresa pâra Regisfo de Preço para fuUra mnfata@ de
eÍnpresa para exeolÉo dos servrços p'estaÉo de serviços de mnsulloria e assessoria técnica adminisfativa, visando elaborar planejamentoG

esbatqlicos, com o escopo de dar suporte às polílicas públicas para a Prefeitura de São Bemardo/MA.

E, para venficaçao da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, antes de iniciaÊse a fase extema do processo,

solicita a comissao peÍrnarente de Licltaçâ) o pare@í desta mnsultoÍia.

PARECER:

O processo está em ordem e obedece m disposiçoes da lei 8.666€3.
O serviço objeto da LicitaFo Íoi deúdamente caracterizado por ocâsião da instauraçao do processo, na respec.tiva solbitaÉo de

deílilra da licitaqão, e da mesma foíma fabalhando iunto ao edital, atendendo à exigência do art. 14 da lei de Licih@s e em ordem e sob a
egide Constituição da República Federatrva do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaçâo da Administraçâo Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso Xü|, da Constituição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administração
Pública e dá outÍas providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraFes; Lei Federal n"'10.520, de 17107/2002: lnstitui, no
âmbito da União, Estados, Diskito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, incaso XXl, da ConstituiÉo Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisiÇão de bens e serviços comuns,Oecreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,
Regulamenta o pregâo, na forma eletrônica, parê aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, DecÍeto [4unicipal n0 0'10/17e Lei Complementar n0 123, de 1411212006. lnstitui o Estatuto Nacional da
MicÍoempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

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

Hoirw taÍnhÉm, mnfoÍme ex(lencia da Lei, a mmprovaçà) pela contabilidade da PÍefeitjra da existência de dotaçâo orçamentãia
própria para atender à despesa.

Por fm, fo elaborado o edital, mm a partiopaçâo e sob orientaçao desta Consultoria Juridica, motvo pelo qual podemos atestar que

tal insfumento obedece integralmente aos termos da Lei 8.66683, mosfando inclusive um grande zelo para com os interesses da
AdministâÉo Públicâ, por ser esta a direfiz do Prefeita Municipal e dos Membros da CPL.

Da mesma Íorma, a minuta da CONI&qTO que ammpanha o edital está elaborada nos termos da Lei, obseNando hdas as
exlÉncjas câbiveis, e sendo @erente mm as disposi@s do editâI.

Assim, aÉs examinar o processo em epigrafe, nossa @ndusao é de que o mesmo encontrase em acordo coÍn a legislaçao
aplicável, pelo que aprovamos da forma como se enconfam, conforme exrgência do aÍt 38, paÍ4rafo único, da lei 8.666/93.

Desta Íorma, onduimos que o pÍocesso esta em mndiwes para que sela iniciada a fase decisoria, com a Publi@o do Edital, e
dai passandGse às fases de recebirnento e julgamento respeclivas propostas e da habilitação dos licitantes.

Eis o parecer,

Prefeitura l\rlunicipal de Sào Bernardo, Estado do l\4aranhão, em 13 de maio de 202.
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