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Assessoria ,jurídica

P ER JURiD PREVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔN lco sRP.049/2022

ReÍ.: Edital de LicitaÇão referente ao PÍocesso Administrativo 2022058- Pregâo , da Prefeitura lvunicipal de São Bernardo, para
Contratação de empresa para Prestação de Serviços para Registro de Preço para futura execução dos ierviços de links de internet
via fibra ótjca, para atender as necessidades da prefeitura l\Iunicipal de São Bemardo/MA.
Relatorio:

A PÍeJeitura Municipal de Sâo Bemardo úMndo à Regis[o de Preço paa futura execu@ dos seív$ de links de intemet üa
fbra ótÍn, para abnda as necessidades da Preíeitura Municipal de São Bemarddú.

E, para verifica@ da legdidade e regularidade dos píocedimenbs adoEdos, antes de inioar-se a fase exbma do processo,
solidtâ â comissão peÍmanenb de tjciEÉo o parecer desta consultoria.

PARECER:

0 processo esta em ordeÍn e obedece iàs dbpsl@ da lei 8.666i93.
O savip obleb da Liltaçtu Íoi deúdamente caracterizado por ocasião da insEuraçâr do processo, na rewediva solicih@ de

abafura da licitaçã0, e da rnesma forma trabalhando junto ao edital, atendendo à exgência do ari 14 da lei de Licit@s e em ordem e sob a
égide Constituição da República Federativa do Brasil, ktigo 37: Regula a atuação da Adminisfaçao Pública; Lei Federal no 8.666, de
2'110ô/1993: Regulamenta o art. 37, inciso X,.Xl, da Constituiçao Federal, institui normas para licitaÇoes e contratos da AdministÍação
Pública e dá outÍas providências, sêndo aplicadas ainda todas as suas alteraÇoes; Lei Federal n0 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no
âmbito da Uniâo, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso Iü1, da Constituiçáo Federal, modalidade de
licitaçfu denominada pregão, paÍa aquisiçâo de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024/19 de 20 de Setembro de 20'ig,
Regulamenta o pregão, na Íorma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, Decreto Municipal n" 010117e Lei Complementar n0 123, de 1411212006. lnstitui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porle e altera outros dispositvos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiÉes da Lei nô 8.666/93 e suas alteraçÕês posteriores.

Houve tamtÉm, onforme exjgencia da Lei, a mmprov@ pela mntaiÍlidde da PÍebihrÍa da exisitencia de dotâÉo orgãnentária
píópria para aEnd€r à despesa.

Por fm, fci elaborado o edital, com a participaÉo e sob oÍienbçâ) desta ConsultoÍia Juridica, motivo pelo qual podernos atestar que

tal instruírento obedece integralmente aos temos da Lei 8.666/93, mostando inclusive um grande zelo paa om 6 inteÍesses da

Administrqão Pública, por ser esta a diretrz do Prefeita lvlunicipal e oos lilemhos da CPL.

Da mesma foÍma, a minutâ da CONTRATO que acoínpanha o edital está elaMa nos termos da Lei, observando tod6 as

exigências cabíveis, e sendo co€Íente coÍn as dbpo§@ d0 edital.

Assjm, apos examjna o pÍocesso em epigrafe, nossa condusão é de que o mesmo enmntrase em acordo corn a legislaçáo

aplicável, pelo que aprovamos da furma como se enconfam, confoÍme ex\?encia do art 38, paÉlgrafo únim, da lei 8.66&93.

Desta foÍma, conduirnos que o processo está em condiçoes para que sela iniciada a fase deciúia, mÍn a Publicaçao do Editat, e

daí passandcse às fases de Íecebimento e julganento respectivas proposto e da habilitaÉo dos licitantes.

Eis o paÍecer,

Prefeitura Municipal de São BeÍnaÍdoeQ! do hã0, em 28 i,e outubro de 2022
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