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Assêssoria juridica

PARECER JURiDICO PRÉVIO
MI NUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO sRP.029t2022

Ref.: Edital de Licitação reÍerente ao Processo Adminiskatiuo 2022034- Preqão , da PreÍeitura Municipal de Sâo Bernardo, para
Contratação de empresa para Prestação de Servrços para Contrataçào de ern'presa para Registro de Pieço para eventual e futura
contratação de empresa especializada na prestação de serviÇos de terceirização de serviÇos médicos para preenchimento de vagas
temporário na Secretaria de Saúde de São Bernardo/lv1A

Relaúrio:

A Prefeitura lvlunicipal de Sâo Bemardo üsando à Confataçãr de empresa para Regisfo de Preço para eventual e futura
contrataçâo de empÍesa especializada na prestaÉo de serviços de terceirizaçâo de s€rviços málims para preend mento de vagas temporário
na Seüetãia de Saúde de Sâo BemardoÍvlA

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

solbta a cornissao peÍmatente de Lbhçâr o parecer desta mnsuttoria.

PARECER:

O processo está em ordsn e ob«bce às disposr@s da lei 8.666/93.

O serviço obpto da Licita@ Íoi deüdamente caracteízado por ocasião da instauraçâo do processo, na respectva solotação de
abertra da licitação, e da rnesma forma trabalhando junto ao edital, atendendo à exjgência do art. 14 da lei @ Licitaçoes e em ordem e sob a
egide Constituiçao da República Federatrva do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da AdministÍação Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constituação Federal, institui normas para licita@es e contÍatos da Administração
Públicâ e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteÍaçoes; Lei Federal n" 10.520, de 12022002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e l\4unicipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da ConstituiÉo Federal, modalidade de
licitaÇão denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de SetembÍo de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, Decreto lvunicipal no 010/17e Lei Complementar n0 123, de 141122006: lnstitui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Poíte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei ComplementaÍ no. 147 de 07 de

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

Houve tantÉm, mnforme exigencia da Lei, a mmprov@ pela contabilidade da Prefeihrra da existencia de dotêÇá) oÍçãnentâia
píópÍra pãa atend€Í à despesa.

Por fm, foi elaborado o edital, com a participação e sob orientaÇão desta Consultoria Juridica, molivo pelo qual podenns atestâr que

lal insÍumento obedece inbgÍalmente aos brmos da Lei 8.666§3, mostrando inclusive um grande zelo para com os inteÍesses da

Adminisf4ão Publica, por ser esta a diretiz do Prefeita l,llunicipal e dos llembros da CPL.

Da mesma foÍma, a minub da CONTRATo que acompanha o edital está elaborada nos termos da Lei, observando todas as

exrgencas cabiveis, e sendo coerente ccfr as dsposi@s do edital.

Assim, eós e)(aminar o processo em epígrafe, nossa condusâo é de que o rnesmo enconfase eÍn acordo coín a legbl@
âplicável, pelo que aprovarnos da forma mmo se encontram, confcrme exigência do art 38, parágraÍo únim, da lei 8.66093.

Desta foÍma, conduimos que o processo está em mndi@s para que s€ja iniciada a fase decisoria, mm a Publicação do Edital, e
daí passandGse às fases de recebimento e julganento reepecljvas propostas e da habilitqão dos lkitantes.

Eis o pareceí,

Prefeitura Municipalde São Bernardo, Estado do Maranhão, em '16 de maio de 2022
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