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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

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

Assessoria jurídica

PARECER JURÍDICO PRÉVIO

MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃo ELETRÔNIco SRP.O33/2022

ReÍ.: Edital de Licitação reÍerente ao Processo Administrattuo 2022039- Pregão , da Prefeitura Municipal de São Bernardo, para

ContrataÇão de empresa para Prestação de Serviços para Contratação de empresa para Registro de PreÇo para futuros materiais

gráficos, para atender as necessadades da Prefeitura lvunicipal de Sâo Bernardo/MA.

Relatorio:

A Prefeitura Municipal de São Bemardo üsando à Contataçâo de empresa pam Registro de Preço para fuluros matenas

gráficos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo/MA.

E, para verificaÇão da legalidade e regularidade dos pÍocedimentos adotados, antes de inioar-se a fase extema do processo,

soUcita a comissão permanente de Licitação o oarecer desta @nsultoria.

PARECER:

o processo esta em oroeÍn e obelece às disposi@s da lei 8.666193.

O serviço obJeto da LicitaÉo foi devidamente caracterizado poÍ ocasião da instauração do processo, na respectiva solicitaçâo de

abertura da licitação, e da mesma Íorma trabalhando iunto ao edital, atendendo à exigência do art. 14 da lei de Liotaçoes e em ordem e sob a

egide Constituição da República Federativa oo Brasil Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal no 8.666, de

21106/1993: Regulamenta o art. 37, Inciso Xü|, dá Constituição Federal, institui normas para licita@es e contratos da AdministraÇão

Pública e dá outras pÍovidências, sendo aplicadas arnoa todas es suas alteraçoes; Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e l\4unicÍpios, nos termos do art.37, rnciso XXl, da Constitulção Federal, modalidade de

licitação denominada pregào, para aquisição de cens e serviços comuns. Decreto n" 10.024/'19 de 20 de Setembro de 2019,

Regúlamenta o pregâg, na forma eletrôntca, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, DecÍeto lvlunicipal n" 010/17e Ler Complementar n" 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da

L4icroempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n" '147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei no 8.666/93 e suas alteraqoes posteriores.

Houve tambem, coníorme exigência da Lei, a comprovaçáo pela mntabilidade da Prefeitltra da êxstênoa de dotaçâ) orçamentána

púpria para atender à despesa.
por fim, foi elaborado o edital, com a participação e sob orient4ao Cesta C,onsultoria iuridica, motivo pelc qual podemos atestar que

tal instrumento obedecê integralmente aos teÍmos da Lei 8.6ô6193, mosfando inclusive um grande zelo para com os interesses da

Administraçao Pública, poÍ ser esta a dlretriz do Prefeitâ Municlpaie dos l,4ernbÍos da CPL.

ba ,esru forma, a minuta da CONTRATO que acompanna o edital está elaborada nos termos da Lei, observando todas as

exigências cabÍveis, e sendo olerente mm as disposiÇoes do edital.

Assim, apos examinar o processc eín epígrafe, nossa mnclusão é de que o mesmo enmntra-§e q-qTfdo com a legislaÇâo

aplicav6, pelo que aprovamos da iorma como se encontram, mnforme exgência do art 36 par4rato único, da lei 8 666/93' ' 
Desà forma, conduimos que o processo está em ondiÇoes para qúe seja iniciada a fase decisona, com a Publica@ do Edital, e

dai passando-se às fasês de recebimento e julgamento respectivas propostas e da habilitaÉo dos licitantes.

Eis o parecer,

Preieitura Municipal de Sào Bernardo, E
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