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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/1.{A
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARECER JURiDICO PRÉVIO

MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP.026/2022

RsÍ.: Edital de Licitação referente ao Processo Administratiuo 2022030- Pregão , da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo, para

ConfataÉo de empresa paÍa Prestação de Serviços para ContrataÉo de empresa para Registto de Preço para futura contratação

de empresa para combustiveis e ôleos lubrificantes para a Prefeitura de São Bemardo/MA.

RdâlóÍio:

A Prefeitura llunicipal de Sâo Bemardo visando à Contrat@ de empresa para Registo de Prep para futura contrabÉo de

snpÍesa paa coínbustíveis e deG lubíifcdttes ptra a Prefelfura de São BemardoÀ'lA.

E, pa-a veÍificação da legalidade e regula jde dos procêdimenbs doHos, anbs dê iniciar-se a fase extema do pÍocesso,

soliita a comissão peÍmanente de Licihção o parecs desta consultoíia.

PARECER:

Prefeitura L4unicipal de Sáo Bernardo, 13 de maio de 202.

O Êoceso está sn ordem e obedece h dispo6içoe§ da ld 8.66d93.

O seMço objeto da LicihÉo foi devidamente cârac'terizado por ocasião da inshuração do procêsso, na respediva sdohÉo de

áeÍfura da lirit@, e da ÍresÍna fonna trabalhando junto âo editd, atende0do à eÍgencia do art 14 da ld de Licibçoes e em oÍdeín e sob a

égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Administação Pública; Lei Federal no 8 66ô, de

ZilOOttSgS: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da ConstituiÉo Federal, institui normas paÍa licita@es e contratos da Administraçao

pública e dá ouiras providências, sendo aplicadas ainda todâs as suas alteraÉesi Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da Uniâo, Estados, Distrlto Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da ConstittiiÉo Federal, modalidade de

lic1aç59 denominada pregâg, para aquisiÉo de bens e servips @muns, DecÍeto n" 10 024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregâo, n; Íorma eletrônlca, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

ouõas proúdênciasl DecÍeto lvlunrcipal n" 010/17e Lei Complementar n" 123, de 141122006 lnstltui o Estatuto Nacional da

MicÍoempresa e da Empresa dê PEueno Porte e altera outms dispositlvos legais, alterada pela Lei Complementar n0. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposi@s da Lei n0 8.666/93 e suas alteÍações posteriores.
" 

Houve também, conÍoÍme exgência da Lei, a mrnpÍova@ pêla onEbilidde da PÍebiura da exiíencia de dobÇâ) orçâmentaÍia

píópna para abnder à despesa.' por fm, fti elaMo o edital, om a par[opa@ e sob oíient@ desta Cons]ltoíia Juridica, motivo pelo qud podsro6 ateshr que

bl insturnento oúdece integnalmente aos termos da Lei 8.ô6683, mo§tando indusive um grande zelo para com os intêÍess€s da

Administ4ão Pubiica, poí seÍ esta a dketjz do Prefeita Municipal e do§ MembÍos da CPL
'D. ,o*. ioÍmu, a minuh da CONTRATO que acompanha o edibl esta elabonada nos Emos da Lei, obseNando bdas as

exigâci6 cabiveb, e sendo meÍente mín as dispsçoes do edital.- 
Assim, 4ós examinar o proces* 

"À 
epigrafe, nossa condusão e de que o me§mo enconhase eÍn-acodo coÍn a legisl@

+rcavel, pen que áp'ovamos da forma mmo s€ enonfam, mnforme eÍgeÍrcia do aí 38, parágrab único, da lei 8 6ôô€3.
' 

Oesta trma ónduiÍnos que o processo está sn condi@ pãa que se1a inidadâ â Íêe deoÚia, coÍn a Publrca@ do Edibl, e

daí p6sandcse às hses de recebimenb e julgamento respectvas propostas e da habilitaçâo dos licibnte§.

Eis o Parecer,
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