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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Assessoria jurídica

PARECER JURíDICO PRÉVIO

MINUTA OE EDITAL E DO CONTRÂTO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP-028/2022

RêÍ.: Edital de LicitaÉo referente ao Processo Administratiuo 2022033- Pregão , da Prefeitura l\,lunicipal de São Bernardo, paÍa

ContrataÉo de empresa para PrestaÉo de Serviços para ContÍatação de empresa para Registro de Preço para futuro

fornecimento de lixeiras, abrigos, bancos de praças para atendimento da PreÍeitura Municipalde São Bemardo/Ma

Relatório:

A Prefeifura Munopd de Sáo Bemado visando à Confataçâ) de empresa paía Rqisbo de Preço para fuUro íoíneomenb de

lixerrffi, abírgos, banms de praças para atendimenb da Prebitura Municipal de Sao Bsntrdon/a

E, para verifcação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotrdos, antes de iniciar-se a fase extema do pÍocesso,

soliota a comissão peímanente de LicitaÉo o paÍecer desta consultoíia.

PARECER:

Prefeitura Municipal de Sào Bernardo, o lláànnq eTn de maio de 202.

O processo está em ordem e obedece às disposi@ da lei 8.666,83.

O seÍvr@ obleh da Licita@ Íoi devidarnente caÍacterizado poÍ ocasião da insbur4fo do processo, na respectiva solrcitaÉo de

abertuÍa da licitaçao, e dà mesrna Íorma fabalhando junto ao edital, atendendo à etgencia do art '14 da lei de Licita@ e em ordem e sob a

egide Constituição da República Federativa do Brasil, Arttgo 37: Regula a atuação da AdministÍaçâo PÚblica; Lei FedeÍal n" 8 666, de

ZitOOttgge: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constjtuição Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da AdministraÉo

Pública e dá oujras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoesi Lei Federal n0 10.520, de 17107/2002: Institui, no

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

licitação denominada pregão, para aquisiÇão de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regúlamenta o pregâg, n; forma eletrônióa, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

ouüas providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei Complementar n" 123, de 1411212006 hsttui 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 alteraçoes posteriores

Houve tamtÉm, conforme exigência da Lei, a mmprovaÉo pela contabiiidade da Prebitlra da eÍstência de dotaçfu orçamentána

pópoa para atender à despesa.' por fim, Íoi elaborado o edítal, óm a parliüp4ão e sob orientaçe desta Consultona Juridica, moüvo pelo qual podernos atesbr que

tal instumento obedece integralmente aos termos da Lei 8.666/93, mosfando indusive um grande zdo para om c inteÍ€§ses da

AdministraÉo Pública, por ser esta a direfiz do PreÍeita Municipal e dos iilembÍos da cPL.

b. ..r*u iorrna, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital êstá elaborada nos terÍnos da Lei, ob§ervando todas as

exi;ârcias cabíveis, e sendo meÍáE mÍn as dispos@s do edital.

Assim, 466 examinar o pÍocesso em eplgrafe, nossa condusãl é de que o rÍtesmo enconfase eÍn-acodo corn a legid@

aplicável, pelo que aprovamos da forma como se enmntram, mnÍorme exjgência do a,t 38, paragÍaío único, da lei 8 666i93.' 
Desta forma, conduimos que o processo estâ em condiçoes pàra que seja iniciada a fase decisona, mm a PublicaÉo do Edital, e

daí passandGse às fases de recebirnento e iulgamento respectivas proPostas e da habilitaÉo dos licitantes.

Eis o parecer,
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