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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: O6.125.389/OOO1-88

Assessoria iurídicâ

PARECER JURíDICO PRÊVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO sRP.048t2022

ReÍ.: Edital de Licitação referente ao Processo Administratiuo 2022057- Pregâo , da PreÍeitura l\4unicipal de São Bernardo, para
ContÍatação de empÍesa para Prestação de Serviços para Registro de Preço para futura execução dos serviços de sanitizaçâo e
dedetizaçã0, para atender as necessrdades da Prefeitura l\,4unicipal de São Bemardo/l\4A.
RelatóÍio:

A PrefeihrÍa l/unicipal de São Bemardo visando à Reg':tro de Preço parâ futura execuÉo dos servr@s de sânitização e
dedeüzaçfu, para atender as necessidades da Prefeifura l\,lunicpal de Sao Bemardo/MA

E, pana verificaFo da legalÍdade e regularidade dos pocêdimenbs adotados, anEs de iniciaÊse a fase êxbma do processo,

soliota a omissão permanente de Licihçao o parecq desta consultoria.

PARECER:

O processo está em ordem e obedece às disposiçoes da lei 8.666/93.

0 serviço objeto da LicitâÉo foi devidamente caÍacterizado por oc6ião da instauração do processo, na respecliva solicitaÉo de

abetura da licit4ao, e da mesma foÍma fabalhando junb ao edital, atendendo à eÍgênoa do art. 14 da lei de Licitaçoes e em ordem e sob a
egide Constituaçâo da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administraçâo Pública; Lei Federal n" 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da ConstituiÇâo Federal, institui normas para licitaÉes e contratos da Administraçâo

Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraFes; Lei Federal n" 10.520, de 17l07i2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição dê bens e serviços comuns, Decreto n0 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Rêgulamenta o pregão, nâ forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei Compiementar n" 123, de 1411212006 lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 20'14, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteÍiores.

Houve tamiÉm, conforme exigênqa da Lei, a comprovação pela contabilidade da Prefeitura da exislencia de dohÉo orçamentária

propria para atendeÍ à despesa.

Pu f m, foi elaborado o edital, com a participa@ e sob oÍentação desta Consultoria Jurídica, motvo pelo qual podernos atestar que

tal instumento oHece integralmente aos termos da Lêi 8.666/93, mosfando inclusive um grande zelo pâra mm os interesses da

Administ4ão Pública, por ser esta a diretriz do PreÍeita lvunicipal e dos l\4embros da CPL.

Da mesma Íorma, a minuh da CoNTRATO que ammpanha o edihl está elaborada nos termos da Lei, observando Mas as

exjgencias cabiveis, e sendo coerenb com as disposi@s do edital.

Assim, após examinar o prccesso em epigrafe, nossa condusâo é de que o mesmo en@ntrase em acordo com a legislaÉo

aplicável, pelo que aprovamos da foÍma como se enmnfam, confonne exigência do art 38, pdagrafo único, da lei 8.66ry93.

Desta forma, conduimos que o processo está em mndi@es para que seja iniciada a fase decisoria, com a Pubiicaçao do Edital, e

daí passando-se às fases de recebimento e jubaÍnento respeclivas propostas e da habilitaçao dos licihntes.

Eis o parecer,

Prefeitura l\ilunicipal de São Bernardo, Estado do L4aranhão, em 28 de outubro de 2022

ASSESSORIA JURÍDICA
Joelsi Franklin Costa
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