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Assessoria juridica

PARECER JURI

MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO OO PREGÃO EIETRÔNrco sRP.o32r2o22

Rer.: Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 2022038- Pregão , da Prefeitura Municipal de São Bernardo, para

Contrataçâo de empresa para PrestaÇão de Serviços para Contratação de empresa para Registro de Preço para futuro gêneros

alimenticios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipalde São Bernardo/MA.

Relatorio:

A Prefertura Municipal de São Bemardo visando à Confat@ de empresa para Registo de Preço para futuro genero§

alimentícbs, para atendeÍ as necessdades da PrefertuÍa L4uniopalde São Bêmarddl\.'lA

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, antes de aniciar-se a fase extema do ptocesso,

solicjta a comrssâo permanenb de LloEção o pareceÍ desta mnsultoria.

PARECER:

Prefeitura Municipal de São Beínardo, 16 de junho de 2022.

O procesrc mtá em ordem e oHece às dispo§i@s da lei8 66U93.

O seNrço objeto da Licibçao foi devidamente caracbnzado por ocasiao da instauração do pÍocesso, na respecliva solicitaÉo de

abeÍtura da licitaçá1, e dâ mesma forma tabalhando junh ao edital, atendendo à exigencia do at 14 da lei de LicitaÇoes e em ordem e sob a

egide Constituiião da República Federativa do Brasil, Artjgo 37: Regula a atuaÉo da Administração Pública; Lei FedeÍal no 8.666, de

ZjlOOltgg3: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, instrtui normas para licitaçoes e contratos da Administração

pública e dá ouiras providências, sendo aplicadas ainda todas aS suas altera@es; Lei Federal n0 10.520, de'17/07/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federai e Municipios, nos termos do art. 37, inciso )«1, da Constituição Federal, modalidade de

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

Regulamenta o pregao, ú forma eletiônióa, para aqulsição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outias providências] Decreto Municipal n" 010/tZe Lei Complementar n" 123, de 1411212006. lnstitui o Estatuto Nacional da

MicÍoempresa e da Empresa de Pequeno PoÍte e altera outros dispositivos legais, alterada pêla Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n".8 666/93 e suas alteÍaÇoes posteriores.
- 

Houve tamtÉm, mnforme ex(ênoa da Lei, a comprovação pela contabilidade da Prebihlra da existencia de dotação orçâmentáia

pópria para atender à despesa.' por f m, foi elaborado o edrtal, mm a partcipaÉo e sob oÍientaçfu desta Consuttona Juridica, moüvo pelo qual poderns atesEr que

hl insÍumento oHece integralmente &s termos 
'da 

Lei 8.666,€3, mostrando indu§\e um grande zeio para om c interesses da

Adminisfa$ão Pública, por ser esta a diretiz do Prefeitr Muniopal e dos l'Jêmbros da CPL

Da mesma foÍma, a minuta da CoNTRATO que acoflrpanha o edital está elaborada nos temos da Lei, ob§eÍvando bdas as

exilenoas cabiveis, e sendo c@rente com as disposi@s do edital'

Assim, apos examinar o p.*'* * epÍgraÍe, rrosa condusão e de que o rnesÍÍlo enconrase 9T^1?ldo 
mm a legiía]lo

aplicáv6, pelo que aprovamos da forma omo se enoãfam, trcnforrre extgencia do aÍt 38, paÍiágraÍo Únim, da lei 8 666€_3. 
.

Desta forma, onduimos que o processo está em condrpes paía que seJa iniciada a Í6e decioria, corn a Publcação do Editrl' e

daipassandGseàshesderecebinrenbe'ju§amglbrespecllvaspÍopostasedahabilitaçaodos|otantes,

Eis o pareceÍ,
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