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PARECER JURÍDrco PRÉuo
MIiIUTA DE EDITAL E DO CONTRATO Do PREGÂo

Rêf.: Edital de Licitação Íeferente ao Processo Administalivo 202007007- Pregáo, da Prefeitura Municipal de São Bernardo, paÍa
ConÍatação de empresa para íorneciÍnento de KIT de higiene pessoalvoltado ao enfientamento do C0VID-19 (Coronavirus), para
atendirnento da SecÍetaria de Educação de São Bernardo do Míanhão Ma.
Rdáório:

A ftebitra Muniipal de Sâ Bsnãdo visando à conü@fu ê eÍpíesa paa de empresa para Fomecimento de KIT de
higiene pessoal voltado ao enfientarnenb do C0V|D19 (CoronaviÍus), para dendimenb da SecÍetaria de Educação de São
Bernardo do MaranhãG Ma.

E, pffi vqificeão da legdidade e Íêgulaüade do6 pÍocedirEnB adobdos, antss de iniciã-se a tõe oGma do processo,

sdiib a comissáo p€ÍnEnenb de Lii4ão o peec€Í desb consulbria.

PARECER:

0 pÍocesso esÉ em ordem e obedece à dspo6l@ da lei 8.66093.

0 servip obieh da Ln@âo bi deüdafiEnts caEtizdo pd ocasião da inshur4ão do processo, na reçc,tiva solici@áo de
abeÍtxa da licr4âo, e da resma fuÍrE fabdhando lurrto ao edtd, abÍdendo à exigêÍEia do ãt 14 da lei de Lriqôes.

l-lor,r/e taúân, mnbÍm exgencia da Lei, a conpov4à pda cor,lat ldde da PreÊitra da exis€ncia de doqão oísaÍrEnúia
propria paa abnder à despêsa.

Poí fim, bi dabüado o ediH, com a paticieão e sob üier@â desla CoÍsriuia JLúidica, rÍDti\o peb qud podeírEs atssll qrc
tsl insüurEnb obeece intsgránenE aos Hr6 da L€, 8.66&93, Ír!6tado irdusirê ün trd|de zelo paa mrn c inbresses da
AdrTinisfaç.ão PúUi:a, por s€Í êsb a dietiz do PÍeÍHh Munijpd e dG MeÍnbos da CPt.

Da rnêsína füÍna, a Ídnub da CoNIRATo que aoírparha o ediã esÉ dáoÍda 16 EÍrns da Ld, ob§€Ívando todõ 6
exioências cái\eis, e sendo cüiente com õ distrbiFes do dtá.

Assim, ap& exãnina o processo em epigrafu, nossa condusâ é de que o mesnD encor'ffase em acordo com a bgislqão

4llá/el, peb q(É apÍ0vãÍD6 da furna oap se ermnfan, coflírÍÍE exllêÍEia do a138, pa.ágrab único, ú ld 8.666/33.

Deúa foÍma coÍduiíEs que o pÍocesso está em condiFes paa qtE seja iniiada a fase deciúia, com a Public4ão do Edid, e
daí passandcse * hes rle receunenb e idgarrenb rcspediv6 propcB e da haili@ dos licihrres.

Es o pãeffÍ,

Prefeitura Municipal de São Bern 28 julho de 2020.


