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PARECER ICO PRÉVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO OO PRE ELETRÔNICO SRP.O38í2022

Ref.: Edital de LicltaÇão referente ao Processo Administrativo 2022048- Pregão , da Prefeitura l\Iunicipal de São Bernardo, para
Contratação de empresa para Prestação de Serviços para Registro de Preço para futuro fornecimento de kits escolar e prolêtos
pedagógico para atendimento da Prefeitura l\íunicipalde São Bernardo/Ma.
Relatório:

E, para verficaFo da legalidade e regulaídade dos procedimenh6 adotados, antes de iniciar-se a fase exbma do processo,

soliclta a comissão permanente de LrcitaÇão o parêcer desta mnsultoria.

PARECER:

O processo esta em ordem e obedece às disposi@s da lei 8.666/93.

0 serviç! objeto da LicitaÇao foi devidarente câracterizado poÍ ocasiao da instauraçao do processo, na respectiva solicitaÉo de

abe(ura da licitação, e da mesma forma fabalhando junb ao edital, atendendo à eÍgêncja do art. 14 da lei de Licjt@s e em ordem e sob a

egide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8.666, de

21106/1993, Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, institui noÍmas para licita@es e contratos da Admin,stração

Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoes; Lei Federal n"'10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da Uniâo, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso yüI, 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,

Reoulamenta o pregão, na forma elekônica, para aquisiÇão de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei ComplementaÍ n" '123, de 1411212006: Institui o Estatuto Nacional da

l\4icroempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alteÍa outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complemenkr n". 147 de 07 de

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

Houve também, conforme exigência da Lei, a mmprovação pela cohbilidade da PrehiuÍa da existênoa de dotação orçamentáía

própria para atender à despesa.
por f,m, foi elaborado o edital, com a partjcipaÇao e sob orientaçao desta Consultoria Juridica, motvo pelo qual podemos atestar que

tal instrumento obedece integralmente aos termos da Lei 8.666i93, mosfando indusive um grande zelo para mm os interesses da

Administaçâo Pública, por ser esta a diretiz do Prefeita l,4unicipal e dos L4embros da CPL.

ba mesma iorma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital está elabonada nos brmos da Lei, Óservando todas as

exigências cabíveis, e sendo coerente mm as disposi@s do edital

Assim. após examinar o processo em epigrafe, nossa @ndusão é de que o mesmo en@ntrase em acoÍdo com a legislação

ap1úvel, pelo que aprovamos da forma como se encontram, mnforme exigencia do art 38, paragraío único, da lei 8.66d93' 
Desia forma, conduimos que o processo está em condiçoes para que seja iniciada a fase deosóÍia, mm a Publicaçao do Edital, e

dai passando-se às fases de recebirnento e julgamento respectivas propostas e da habilitação dos licitantes.

Eis o parecer,

Prefeitura l\.4unicipalde São Bernardo, Esta 17 de agosto de 2022
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

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

A Prefeitura Municipal de São Bemardo visando à RegsÍo de Preço para futuro fomecimento de kits escolar e prqetos
pedagogim, para atendimento da Preíeitura lvlunicipal de São BemardoiMa.


