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rRAçA BERNAR"Do coELHo DE ALMETDA No 862 - cENTRo - sÃo BERÍ{A
CNPJ: 06.125.389/0001-88

IMA

Assessoria iurídica

Ref.: Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 202005017- Pregão Eletrônico, da PreÍeitura
Municipal de Sâo Bernardo, para Conkatação de empresa Contrataqáo de Empresa para Apoiar a Área
Administrativa na elaboraçã0, execuçâ0, controle e avaliação de projetos, dar suporte gerencial aos demais
setores da Administraçã0, melhoria dos procedimentos; gerenciamento de conlratos, assessoramento do
controle lntemo, assessoria e analise dos processos licitatórios, capacitação e treinamento da comissáo
permanente de licitação para adequação e pratica de utilização da modalidade de pregões na forma
eletrônica, conforme a legislações vigenle e disponibilização de 4 (quatro) proftssionais para suporte
presencial no periodo de 40horas semanais no Município de São Bernardo/MA .

A PÍeêitura Muúhd de Sâ Bsnado visaldo à confat4b de eírpÍesa paa de empresa para especializada em serviços
de Apoio Administraüvo de inleresse do Municipio de São Bemardo/MA, conforÍne descrito acima.

E, paa vsifu4ão da legdidade e rêgulaÍidade do6 FocediÍrÊnbs adobdos, anbs de inicia-se a fase exteÍna do processo,

sdiits a coínissáo pernBÍEnb de Lii4ão o paeceÍ desb consulbna.

PARECER:

0 processo esÉ em frdem e obedece à dspos@ da lei 8.66fl93.
O servip objeb da Liiqtu bi devidanEnt caauizdo rcí ocasib da instaur4ão do pÍocesso, na Íesp€ctva soliciqão de

abertura da hrt4ã0, e da rÍEsma tunE fabdhando juríto ao edtâ, aBdendo à exi$íria do üt 14 da lei de Lir4ões.
l-louê trnbân, m0bÍÍÍE u(prria da Lei, a conpIov4â pela condÍÍdade dâ Preêiura da exisÉncia de do4ão oÍçarÍEnlÉtÍia

propÍia pra abnder à despesa.

Poí fim, bi elabcÍado o ediH, coín a paticiqão e sob (Íier@â desE CoíEúUia Júídica, nDtt'/o pelo qud @snos aEsE que

hl insfuírEnb obe&ce inbsalnenb es grÍG da Lei 8.666i93, írsfãdo irdusi\ê un trande êlo pãa coÍn oE inbresses da

AdÍinist4"ão PúUica, por seí esb a di€trz da AdrÍinisfefu Munhipd e dos Msnhos da CPL.

Da rnesÍna foma a rdnuE da CoNTRATo que eoírpãlha o ediH esÉ dáorada nos BÍrG da Ld, oh€Ívardo todas as

exigências cabit/eis, e sendo cosenê com as disposiÉes do ediB.
Assim, +os exaÍinã o pÍocesso em epigraê, nossa ordusâo é de que o nEsrÍD eflcontràse em aordo mm a legisl4ão

eli:ável, peb que Íovarcs da furna coím se eímnt-il, mfifrrrÍE ex{êÍEE do at 38, paág"ab único, ü lei 8.66683.

Desla bíma mÍduirEs que o p{ocesso edá em cqdiFes pa.a que sEa iniciada a fõe decisoria, cun a Publicaçâ do Edid, e
dai passanú>se b fões de rêcetiÍrEnb e jLdgãyEnb Íespediv6 froposE e da háliEâ dos lidhnbs.

Es o paec€r,

Prefeitura Municipal de São BeÍnardo, do de de 2020.
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PARECER JUdDICO PRÉUO
MINUTA DE EDITAL E DO COIiITRATO DO PREGÃO ELETRÔilICO
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