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Assêssoria jurídica

PARECER JURÍDICO PRÉVIO
EDITAL E OO CONTRAT
P

RÔNIco

Rof.: Edital de LicitaÉo referente ao Processo Administrativo 2021000312021- Pregão , da Prefeitura Municipal dê São Bemardo,
para Contratação de empresa para fomecimento de materiais de expediente para atendimento das SecÍetarias da PÍefeitura do
lllunicípio de São Bemardo/MA.

Relíório:
A fteÍeitura Municipal de São Bsnado úsando à mntatação de empresa para de empresa para Fomecimento de materiais
de expediente para atendimento das Secrelarias da Prefeitura do i,,tunicipio de São Bemardo/MA.

solidta

a

E, para v€rifica@ da legãi'lade e r{ulaÍiCade dos pÍocedimenbs adotados, anEs de iniciaÍ-se a fase exEma do processo,
coÍniss& pqmaneflts de Ljcibçao o paÍec€r desla consultoíia,

PARECER:
O pÍocesso esla êm ordem e obedece às disposiçoes da lei 8.666i!3.
O serviço objeto da LiciEÉo foi devidanpnb caraclênzâdo poÍ ocasião da inshuração do processo, na respecliva solicihÉo de
abetura da liqt@, e da mesrna Íorma tabalhando junb ao edital, atendendo à exgencia do art 1 4 da lei de Licjh@s e em odeÍn e sob a

égide ConstituiÉo da República Federatva do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Adminisfaçao Pública; Lei Federal n0 8.666, de
21106/'1993: Regulamenta o art. 37, inciso /ü1, da Constituição FedeÍal, institui normas para licitatres e contratos da Administraçáo
Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraÉes; Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no
âmbito da União, Estâdos, DistÍito FedeÍal e llunicipios, nos termos do art. 37, inclso XXl, da Constituiçâo Federal, modalidade de
licitação denominada pÍegão, para aquisiçáo de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisiÇão de bens e serviÇos comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras pÍovidências, Decreto l,4unicipal n0 010/17e Lei Complementar n0 123, de 1411212006: Institui o Estatuto Nacional da
MicÍoempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de
agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposi@es da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Houve também, conbrme exigência da Lei, a mmpmvaÉo pela contabilidade da Prefeitura da

eÍstàcia

de

dohÉo orçamentáÍia

própÍia para atsndeí à despesa.
Por fm, foi elaboÍdo o editai, com a parhip@ e sob oÍient@ desta Consultüia Juridir, mdi\ío pelo qud podernos aEstrr que
tsl instumenb obedece inEgralments aos tsrmos da Lei 8.66683, mostando indusive um grande zeb para com G inEEsses da

AdminisfaÉo Pública, por ser esta a direfiz do Prefeita Municipal e dos lvembÍos da CPL.
Da mesma bíma, a minuh da CONIRATo que acompânha o edihl esta ehborada nos teÍÍEs da Lei, obseNando bdõ as
exg€ndas cabíveis, e sendo coereflb mÍn as dbposipes do edital.
Assim, apos e)Gminar o pÍocesso em epigrafe, nosa mndusâo é de que o mesmo encontrasê em acoÍdo com a l€gislaÉo
aplicável, pelo que aprovamos da foÍma coÍno se enconfam, coÍrbÍne exigência do art 38, paagrafo único, da lei 8.666i93,

condi@ paa que seJa iniciada a fuse decisoria, com a Publca@ do Edital, e
juban€írb respectvas propostas e da hatÍlitâção dos licihntes.

Desla foÍma, conduírnos que o processo está em
dai

psandcse

às fuses de recebirneÍrb e

Eis o parecer,

PrefeituÍa l\.4unicipal de São BeÍnardo, Estado do Maranhã0, em 18 de janeiro de 202'1.
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