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Assêssoria iurídica

PARECER JURíOICO PRÉVIO
UTA DE EDITAL E LETRÔNICO SR

ReÍ.: Edital de LicitaÉo refeÍente ao Processo Administrativo 2021006012021- Pregâo eletrônico SRP 040/2021 , da PreÍeitura
Municipal de São Bêmardo, para ContrataÉo de empresa para Registro de Preço para contrataÉo de empresa para Íornecimento
de ambulânoa, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de SÁO BERNARADO/MA..
Rdatório:

A PreÍeitura Municipal de S& Bemardo visando à Confat@ de empresa para Regisfo de Preço para contrataçâo de
empresa para furnecimenb de anbulância, para atender as necessidades da Prefurtura l\4unicipal de SAO BERNARADOATA.

E, paa vsifca@ da legaliiade e regulãiiade dos pÍocedim€Írbs dotados, artss de inicia-se a f6e exbma do pÍocesso,

soliita a coínissfu psmanenb de Licit@ o parecer desta consultooa.

PARECER:

O processo eslá em oÍdem e obedece às disp6@ da ld 8.666/93.

O servrço obpb da Lirbçao Íoi devrdanEnte câÍfr'terizdo poí oc6ião da instauração do processo, na respediva solotâÉo de
abeÍtrra da lldt4áo, e da mesÍna foíÍna trabalhando junb ao edital, atendendo à ex,gencia do aÍl 14 da lei de Licilâ@s o em ordern e sob a

egjde Constituição da República Federatrva do Brasil, Artigo 37: Regula â atuaÉo da Administração Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Consltuição Federal, institui normas para licitaçoes e mnfatos da Administração

Públicá e dá outÍas providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraÉes; Lei Fêderal n" 10.520, de'17/07/2002: lnsttui, no

âmbito da Uniâo, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da ConstituiÉo FedeÍal, modalidade de

licita@ denominada pregâo, para aquisição de bens e serviÇos comuns, DecÍeto 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 engenhaÍia, e dá

outras pÍovidências, DecÍeto llunicipal n" 010/17e Lei Complementar n" 123, de 1411212006. lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da EmpÍesa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 dê

agosto de 2014, e subsidianamente, no que couber, as disposiFes da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Houve tmtÉm, confome exgàcia da Ld, a mmgova@ peh mnbtÍlilde da PÍebitura da eÍí€ncja de dotaíe oíçanefltÉria
píópíra paa abnda à despesa.

Por fim, foi elaboíado o edital, com a paÍtcipaçao e sob oÍientaçfo desta Consultoíra Juridica, motivo peb qual podernos atestar que

tal insfurnenb obedece integralmenb aos termos da Lei 8.666€3, mostando indu§ve um grande zdo para com os interesses da

Adminisfaie Pública, por sa esta a diretrz do Prefeita Municipal e dos ft,lembros da CPL.

Da mesÍna f{xÍÍE, a minuts da CONTRqTO que aÍnpanha o edihl está ehborada nos bnnos da Lei, ob§€ívando bdas as

exgàcias càiveis, e sêfldo coerents corn as disposiÉes d0 editd.

Assm, apos e)@minaÍ o píocesso em epígrafe, nossa coíldusão é de que o rnesmo encontrase eÍn acordo mín a legisl@
aplicável, pelo que aprovamos da forma mmo se srconfam, confuflne exgência do aÍt 38, paragrafo Único, da lei 8.666€3.

Desta foÍma, conduinns que o processo está em condi@ para que seja iniciada a f6e decisoÍia, mm a PubltcaÉo do Edital, e

daí passandGse à bses de rec$iÍÍr€nb e julgffienb respeclivas pÍopostas e da habilltaçao dos lidhntes.

Eis o parecer,

Prefeitura Municipal de São BeÍnardo, Estado do L4aranhão, em 29 de outubro de 2021
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