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Assessoria juídica

PARECER JURíDICO PREVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÂO ELETRÔ Nrc0 sRP.025/202í

Ref.: Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 20210037/2021 - Pregã0, da PreÍeitura Municipal de São
Bemardo, para o Registro de Preço para Íutura fomecimenlo de material elétrico e malenal hidÉulico, para atender as
necessidades da Prefeiturâ Municipal de São Bemardo/MA. para âtender as necessidades da Sec. Mun, de
Administração de São Bemardo /MA.

Relatório:

A Pefeitura Municipal de S& Bemardo visando o Registo de Peço para futua ÍomecirÍEnb de mabrial eléfbo
e mateÍial hidráulho.

E, para verifcação da legalidade e regularidade dos procedimentos adobdos, antes de iniciar-se a fase extema do
pÍocesso, solicÍta a comissão permanente de Licit4ão o parecer desla mnsultoria.

PARECER:

O processo eslá em oÍdem e obedece às disposções da lei 8.66603.

0 servip obpto da Licit4ao foi devidamente caracterizado por ocasião da insburaçãr do processo, na res@tiva
solicrtação de abertura da lcit4ã0, e da mesrna brma habalhando junto ao edital, abndendo à exrgênoa do art 14 da lei de

Licit@es e em odem e sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da
Administração Pública; Lei Federal n0 8.666, de 21106/1993: Regulamenta o art.37, inciso XXl, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas
as suas alterações; Lei Federal no 10.520, de 1710712002:. lnstitui, no âmbito da Uniã0, Estados, Distrito Federal e
lVlunicípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Consütuição Federal, modalidade de licitação denomrnada pÍegão, para

aquisição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024/'19 de 20 de Setembro de 2019, Regulamenta o pÍegâo, na

forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenhana, e dá outras providências,

e Lei Complementar no '123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da lVlicroempresa e da Empesa 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 n0 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores,

Houve bmlÉm, conforrr exigêrrcia da Lei, a mÍnpÍovaçãl pela contsbilidde da Prebitura da existância de dot4âo
oçmentária pópria para atender à despesa.

Por fim, bi elaborado o edital, mm a partjcipação e sob oriên@ão desta Consuhria Jurídica, motivo pelo qual

podemos atestar que tal instrumento obedece integnalmente aos terÍnos da Lei 8.666/93, mosfando inclusive um gnande zelo

para mm os interesses da Administração Pública, por ser esta a diretiz do Pefeib Municipal e dos [4embros da CPL.

Da mesma hrma, a minuta da CONTRATo que ammpanha o edital está elaborada no6 bnnos da Lei, obsêrvando

toda as exigências cabíveis, e sendo merente om as dispositpes do edital.

Assim, apos examinar o prccesso em epígrafe, nossa mrrclusão é de que o mesmo errconh&se em acordo mm a

legislaçfu aplicávê|, pelo que aprovamos da forma como se encontram, conforme exigência do art 38, parágrafo único, da lei

8.666/93.

Desta Íorma, mrrluímos qr.e o processo eslá em conditpes para que seja iniciada a he decisoria, mm a Publicação

do Edibl, e daí passandese às fmes de recebirnenb e julgarnento respeclivas gopctss e da habilit4ão dm licibntes.

Eis o parecer,

Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhã0, em 17 de maço de 2021.
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