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PROCESSO

MODAL]DADE )-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARECER JURÍDICO PRÉVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELET rco sRP.021/2022

ReÍ.: Edital de Licitação referente ao Processo Administraüvo 2022008- PÍegão, da Prefeitura Municipal de São Bemardo, para
Contrataçâo de empresa paÍa PÍestação de SeÍvrços para Contratação de empÍesa para Registro de Preço para futura execução
dos sêrviços de roço lateral nas estradas vicinais e nos pátios das escolas e postos de saúde do município de São Bernardo/lila.
RrláóÍio:

A Prefeitura l\ilunicipal de São Bemardo üsando à Contratâçáo de empresa paÉ Registro de Preço para futura exeqt@ dos
seÍvip6 de roço labral nas esfadas ücinais e nos pátios das escolas e pstos de saúde do município de Sáo Bemddo/Ma.

E, paía v€ÍificaÉo da legaiidade e regularidade dos prccedimenbs adotados, dlbs de inioar-se a f6e exbma do processo,

olidta a comissão pennmente de Licitâçáo o paÍecer destâ consuluia.

PARECER:

O processo está €ín ordem e obedece as disposi@ da lel 8.666i!3.
O servrço obJeb da Ljcih@ foi deüdarnente cãacbrizado por ocasião da insbur@ do processo, na respectva soltcit@ de

úertura da liotaçao, e da mesma foÍma trabalhando junto ao edital, atendêndo à eÍgência do at 14 da lei de Licitâ@ e em ordem e sob a

égide Constituição da República Federativa do Brasil, Art go 37: Regula a atuaçáo da Administraçâo Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Consütuição FedeÍal, insttui normas para licita@es e mntratos da Administraçao

. Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas altera@s; Lei Federal n" 10.520, de'17/07/2002: lnstitui, no

..., âmtÍto da União, Estados, Distrito Federal e l/unicipios, nos termos do arl. 37, inciso XXl, da Constituiçáo Federal, modalidade de''. 
licitação denominada pregão, para aquisiçao de bens e serviços mmuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletÍônica, para aquisiÉo de bens e serviços comuns e servi@s comuns de engenharia, e dá
outras providências, Decreto Municipal n" 0'10/17e Lei Complementar n" 123, de 14h212006 lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Emprêsa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. '147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que muber, as disposiçoes da Lei no 8.66ô/93 e suas alterações posteriores.

Houve também, conforme eÍgênoa da Lei, a omprcva@ pela ontabilidade da PreEitura da existencia de dotação orçamentária

propna paa aEnder à despesa.

Poí fim, fti elaborado o edital, com a pertiop@ e sob oíient@ desta Consuttoíra Juídica, motivo pelo qud podernos absEr que

tal insfurnento obedece inbgÍalmente ms termos da Lei 8.666193, mostrando indusive um grande zelo para com os intercsses da

AdministraÇao Pública, poí sêr esta a diretiz do Prefeita l,4unicipal e dos lvlembros da CPL.

Da mesma foma, a minub da CONTRATo que acoÍnpanha o edihl esta elaborada nos bmos da Lei, observando bdas as

exilências cabíveis, e sendo coeíenle com as dispGs@ do edital.

Assim, apos e)@minar o pÍocesso em epigrafe, nossa condusão é de que o rnesrno enmnfase em acordo com a legislaça)

4licavel, pelo que aprovarnos da foÍma coíno se encontam, onfuime e)ogência do art 38, paÍagraÍo único, da lei 8.666€3.

Desla foÍma, conduirnos que o processo está eÍn ond@ paa que sep inidâda a fase decisoÍia, coín a Publilaçao do Edital, e

daí passardcse às fases de recebimenb e julgamento re§pectvas pÍopost6 e da habilÍta@ dos liihntes

Eb o pareceÍ,

Prefeitura l/unicipalde São Bernardo, E anhão, em 15 de abril de 202.
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