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Assêssoria jurídica

PARECER JURíDICO PRÉVIO

MINUTA DE EDITAL E DO C ONTRATO DO PREGÂO ELETRÔNICO SRP.O31I2O22

ReÍ.: Edital de Licitaçâo referente ao Processo Administrativo 2022037- Pregâo , da Prefeitura Municipal de Sâo Bemardo, para

Contratação de empresa para Prestação de Serviços para Contratação de empresa para Registro de Preço para futuro

fornecimento de pães e bolos ( lanches), para atender as necessidades da PÍeíeitura lrtunicrpal de São Bernardo/MA.

Relatótio:

A Prefdtlra Municipal de Se) Bemardo vsando à Confatação de eÍnpresa para Registro de Preço paÍa fuUro fomecimenb de

pá€s e bolos ( lanches), para atendeÍ as necessrdades da PreÍeitura i/unicipal de São BemarddMA

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

soliita a mrnissêo peÍmanente de LiotâÉo o parecer desta consultona.

PÀRECER:

PÍeÍertura Muntcipal de São BeÍnaÍdo. t stado do lú

O processo está em ordeÍn e obedece às disposiçoes da lei 8.6ô&93.

O seruço obJeto da Ljcit@ foi deüdarnente caracbrizado por ocasião da inshuraçào do processo, na respêdjva soliÍaÉo de

ab€ítura da licitaçao, e dâ rnesma foma fabalhando junto ao edital, atendendo à exjgência do art 14 da lei ê Ljcitaçoes e em ordêm e sob a

égide Constituiião da Repúbtica Federaüva do Bràsil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8 666, de

ZilOOltSSa: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da ConstjauiÇâo tederal, institúi normas para licitaÉes e contratos da AdministÍa@

ÉúOtrca e Oa ouiras providências, sendo aplicâdas ainda todas as suas altera(res; Lea Federal n" 10 520, de 17/07/2002: lnstitui, n0

ámbito da Uniâo, Estados, Distrito Federai e Municipios, 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 setembro de 2019'

i.g,iúránt, o pregaá, nã torma etetiôniôa, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns-de engenharia, e dá

ouüÀ provlOOnóiasl DecÍeto l\/tunicipat n" 010/17e' Lei' Complementar n' 123, de 1411212006 lnstitui o Estatuto Nacional da

llicÍoempresa e da EmpÍesa de Poqueno Porte e altera outros dispositivos lelais, alterada pela Lei complementar no 147 de 07 de

agosto oà zot+, e suosidiariamente, no que couber, as disposiçÕes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteÍiores'

Houve tamiÉ,Ín, conbrme exlgenoa da Lei, a comprova@ pela mntatiliode da Prebiura da existrhcia de dota@o oçanentária

própm para atender à desPesa.
" -' -' por im, foi elabordo o edital, com a parlicipapo e sob orientaÇao @sta Cotsultoíia Juridica, motvo pelo qud podemos atesbr que

tal instrumento obedece integralmen're ;; t il* U Lei 8.666/93' mostrando lnclusive um grande zelo para com os interesses da

Ádrini*.çao euoli.r, p« ser esta a direÍiz do PÍefeita Municipal e dos Membros da CPL

Da mesma Íorma, a minuta oi õôNfnafo que acoÍnpanha o edital esta elabonada nos Ennos da Lei, Óservando bdas 6
exigências cabiveis, e sendo coerente com as disposiles do edital'

Assim, epos examinar o pt"*.t" áti ãriig,.t , nossa mndusâo é 
9e 

qy:^o *.T? :.yfÍ^T :TePJdo 
om a lesislação

aplicável, pelo que aprovarnos da forma como se enconfam, confoÍÍne exigenoa do art 38' paragrah unlm' 0a u õ'bôt,ivJ'

Desta foíma, ,onduifiros que à proesso esU em @ndi@es para que seja iniqada a f6e deoÚia, coÍn a Pub1c"6o do Ed1al' e

oaipassancosetrsfusesderecebirnenhe'julgamentore§peclrvaspropttsiasedahabilltaÉodos|idtante§'

Eis o Parecer,
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6. de junho de 2022.


