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Assessoria jurídica

PARECER JU O PRÊVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP.O4Z2O21

Ref.: Edital de Lrcitação referente ao Processo Adminislraliuo 2021000812021- Pregâo , da PreÍeitura Municipal de Sâo Bemardo,
para Contrataçâo de empresa para Íornecimento de material esportivo para atendimento das Secretarias da Prefeitura do Municipio
de São Bemardo/MA.
Rdatório:

A Prebilrra Municipal de São Bernardo visando à confat4ão de empÍesa para de empresa para Fomecimento de material
esportivo para atendimento das Secretariasda PreÍeitura do Municipio de São Bernardo/MA.

E, paÍa vqiÍca@ da Ealidade e regulaÍijade do6 pÍocedirnenbs adotados, antes de iniciar-se a fase exbma do processo,

sdiih a mmissfo pqmarcnE de Lbit@ o paÍeceí desta on$ltoÍia.

PARECER:

O processo está eÍn ordem e obedece as disposi@es da lei 8.ô66193.

O sefvrp ójeb da LicitaÉo foi deüdannnte caÍetrizdo por oc6iao da insburaÇao do píocesso, na respedva soliita@ de

á€rtira da licita@, e da mesína ftrma trabalhado iunto ao edital, atendendo à eÍgencia do at 14 da ld de Licitat'es e eÍn oídsn e sob a

egide Constituiçao da República Federaliva do Brasil, AÍtigo 37: Regula a atuaÉo da Administra@ Pública; Lei Federal n0 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constituição FedeÍal, institui normas para licitaçoes e con[atos da Administração

Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraFes, Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e l/unicipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituiçao Federal, modalidade de

licrtaçâo denominada pregão, para aquisiÉo de bens e serviços mmuns, Decreto n0 10.024/'19 de 20 de Setembro de 20'19,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aqúisição de bens e serviços mmuns e serviços mmuns de engenharia, e dá

outras providências, e Lei Complementar n" 123, de 14112120ú. lnstitui o Estatuto Nacional da l\,liuoempresa e da EmpÍesa de

Pequeno Porte e altera oufos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n0. 147 de 07 de agosto de 2014, e

subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei no 8.666/93 e suas altera@s posteriores.

Houve tamtÉm, conbrme exrgencia da Lei, a comprov@ pela coírtabilijde da PÍehitura da eÍstencia de dot@ oÍçanarbia
popna para aEnder à despesa.

PoÍ fim, ftri elabordo o editd, corn a particpa@ e sob oÍient@ desta Consultona Juridica, motivo peb qual podemos atestar que

Ei insturÍEnto obedece inqralments as Emros da Lei 8.66683, mosfando indusive um grarde zdo paÍa com os inteíesses da

Âdminist@ Puuica, poí seÍ esta a diretiz do Prefeita lllunidpd e dos llembros da CPL.

Da rnesna fuma, a minuta da CoNTRATO que a@Ínpanha o edital está ehboíada nos ErÍnos da Lêi, ob6€Ívando bd6 s
exllàcias cabiveis, e sendo coer€nb coÍn as dsposçoes do edihl.

Assim, apos examinar o pÍocesso em eplgraÍe, nossa condusão é de que o rnesmo eflcontrase em amrdo com a legisl@
aplkÉvd, pelo que atrovarnos dâ foÍma coÍno se gtcontram, confoÍme exigência do art 38, paragraío únio, da lei 8.66fl93.

Desta fuÍma, mnduírÍm que o processo está eín condi@ para que seja iniciada a Í6e decisoÍia, coÍn a Publrcafro do Edital, e

dai passadose is faes de recdinEnb e julgm€nb respedvc propostc e da halilttação dos liihntes.

Eis o paÍeceÍ,

Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 09 de novembro de 2021.
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