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PARECER JURíprco PRÉuo
MTNUTA 0E EDTTAL E Do coNTRAT0 Do pREGÃo ELETRôNtco sRp.007/2021

Ref.: Edital de Licitação Íeferente ao PÍocesso Administrativo 20210009120211- PÍegão , da Prefeitura l,tunicipalde São BeÍnardo,
para Con[atação de empresa para fornecimento de Pneus e Peçás para atendimento das Secretarias da Prefeitura do Municipio de
São BernaÍdo/MA.

Relíório:

A Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo üsando à contataç& de empresa para de empresa para Fornecimento de Pneus e
Peças para atendimento das Secretarias da Prefeitura do i/unicipio de São Bemardo/MA.

E, para veÍificação da legalidade e regularidade dos procedimenbs adotâdos, anEs de iniciaÊse a hse exbma do píocesso,

soliita a mínissão peÍrnaenb de LicitaÉo o pareceÍ desta consultoria.

PARECER:

0 processo está em ordem e obedece ,§ dispoGiçoes da lei 8.666/93.

0 seÍuço ot{eto da L'otação foi devidarnente caÍe'tedudo poí m6ião da irEburaçá) do processo, na ÍêWediva sdblaÉo de
abeÍtura da licit4ã), e da rnesma foÍma fabalhando junb ao editd, atefldendo à exigenciâ do aÍt 14 da lei de Licibçoes e em oÍdêm e sob a

egide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8.6ô6, de

21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da ConstituiÉo Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administraçao

Pública e dá outras pÍovidências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteÍaçoes; Lei Federal n" 10.520, de'17/07/2002: lnstitui, no

âmbito da Uniâo, Estados, Disfito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso X:Xl, da ConstituiÉo Federal, modalidade de

licitaçáo denominada pregão, para aquisiçao de bens e serviços comuns, Decreto no '10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma elekônica, para aquisiçâo de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenhana, e dá

outras pÍovidências, Lei Complementar n0 123, de 1411212006. lnsttui o Estatuto Nacional da l/icroempresa e da Empresa de

Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraÉes posteriores.

Houve tanbem, confuÍme exigencia da Lei, a compÍDvaÉo pela mntabilijade da PÍeÊifura da et$&cia de dobÉo oíçãnenfia
pÍópÍia para atender à despesa.

Por fim, foi elaboÍado o edital, mm a partcipaÉo e sob oÍientaçáo desta ConsultoÍia Juridira, motivo pelo qual @emos atestaÍ que

tsl instunEnto obedece in@ralrneflb aos termoG da Lei 8.666/33, rnostrando indusive um grande zelo para com 6 intsesses da

AdminisfaÉo Públicâ, por ser esta a diretrz do PreÍeik Muniopal e dos lrembros da CPL.

Da mesma Íorma, a minuh da CONTRATO que acoÍnpanha o edibl está elaborada nos bÍmos da Lei, observando tod6 as

exçàcias cabiveis, e sendo coerenb coín as dbpos@s do editã.

Assim, apos examinar o píocesso em epigrde, nossa condusão é de que o mesmo en@ntrêse em acoÍdo cün a legislaÉo

aplicavel, pelo que agovarnos da Íoíma míno se encontarn, conÍoíme exjgârcia do art ?É, pãagrafo único, da lei 8.666í!3.

Desta foíma, conduirnos que o processo eslá eÍn ondiÉes para que seia iniciâdâ a f6e decisória, mm a Publtca@ do Edital, e

dai passandose as hses de recebirÍEnto e julganenb Íespectivas propostffi e da habíit@ dos licihntes.

Eis o paÍecer,

Prefeitura l,4unicipal de Sáo Bernardo, Estado do l/aranhão, em 18 de janeiro de 2021.
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